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প্রথম অধ্যায়ঃ রবীক্দ্রকাব্যের বিভিন্ন পৰ ও শেষ পর্যায় ১-২৪ 

[ কড়ি ও কোমল ২, ৬, ৭১ ১০, কবি-কাহিনী ২, ৩, কাল- 

সবগয়া ২, ছবি ও গান ২, ৩, ৫» প্রভাতসঙ্গীত ২-৫, ৭, 

, বনফুল ২, ৩, বাল্সীকিপ্রতিভা ২, ভগ্রহ্ৃদয় ২, ৩, ভাহুসিংহ 

ঠাকুরের পদাবলী ২, মানসী ২, ৩, ৫-৭, শেষ লেখা 
২, ১৭, শৈশবসঙ্গীত ২, ৩, সন্ধ্যাসজীত ২, ৪, ৭, 

পত্রপুট ৩, ১৭, স্তামলী ৩, ১৭, সোনার তরী ৩ ৬১ ৭-১০১ 
১৮, ২০» জীবনম্বভি ৪, বনবাণী ৪, ১৫১ ১৭, 

২১, কলনা ৭, ১০১, ১৮, চিত্রা ৭১ ৮-১১% ১৮, ২০১ 

চৈতালি ৭, ৯-১১, ১৬, পূরবী ৭, ১৫-২১, বিদায় অভিশাপ 

৭১ বলাকা ৭, ১৫১ ১৬, ছিন্রপত্রাবলী ৮, প্রাস্তিক ৮, ৯, 

১৭, ২৩, উত্পসর্গ ১০, কণিকা ১০, কথা ও কাহিনী ১০১ ১১, 
কাহিনী ১০১ খেয়া ১০, ১২, ১৩, ১৪, ক্ষণিকা ১০১ ১১১ ১৫, 

২০, ইনবেছ্য ১০, ১১, ১২, শিশু ১০, ১২, স্মরণ ১০১ ১১, 

ীতাঞ্জলি ১২, ১৩, গীতালি ১২,-১৩, ১৪, গীতিমাল্য 
১২১ ১০, নটরাজ খতুরঙ্গশালা ১৫, পরিশেষ ১৫-১৭, 

পলাতকা। ১৫, ১৬, মহুয়া ১৫, ১৭২১, শিশু ভোলানাথ 

১৫, বীথিকা ১৬, ১৭৯ আকাশপ্রদীপ ১৭, আরোগ্য ১৭, 
খাপছাড়া ১৭, জন্মদিনে ১৭, নবজাতক ১৭, পুনশ্চ ১৭, 

প্রহাসিনী ১৭, বিচিত্রিতা ১৭, রোগশধ্যায় ১৭১ শেষ সপ্তক 
১৭, সানাই ১৭, ২২, সেৌঁজুতি ১৭ ] 

দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ শেষ পর্ায়ের স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য ২৫--১* 
[ পৃক্ববী ২৫-২৮, ৪০১ ৫৯ ৬০5 ৭৭5 চিন্রো ২৬১ ৫৯৯ শেষ 

লেখা ২৬, ৩৯, ৪০১ ৬২১ ৭৫১ ১০০১ সোনার তরী ২৬, ২৭, 

পর্িশেষ ২৯১ ৪০১ ৪১১ ৪৬-৪৮১ ৬৬১ ৬২১ ৭৭) ৮০১ ৮৯১, 



শন ক্ষত 

তন আজ, 7 “কস সনি তাজ 
১ 

[ছয়] 

৮ । চি 
লু রী ১ টি 

৪ ন্ রা রহ 

কপট টা শী. 

৯২, ৯৩ প্রান্তিক ৩৯১ ৩৩, ৩৫১ ৮২৯ ৮৩১ সৌঁজুতি ৩১, 
৪৫, ৪৮১ ৫০৯ ৫২১ ৬৬, ৯৬, নবজাতক ৩৩, ৩৪১ ৫২১ €৩, 

৬৮১ ৮৪5 ৯৭৯ ৯৮৮ রোগশব্যাক্স ৩৫, ৩৬৮ ৭৫১ আরোগ্য 

৩৭১ ৩৮১ ৪৬১ ৭৫১ ৯৮ জন্মদিনে ৩৮১ ৫৪5 ৫৫১ ৭৫১ ৮৭১ 

৯৯, শেষ সপ্তক ৪১১ ৪২১ ৪৮, ৬৫১ ৬৬, কীথিকা ৪২, ৪৯, 

৬০, পত্রপুট ৪৩১ ৬২» ৬৬১ ৮০১ ৮১০ ৮৫১ ৯৩১ ৯৪৯ শ্ামলী 

৪৪১ ৬২, ৬৬, ৯৬, সাহিত্যের পথে ৫৯১ পুনশ্চ ৬২-৬৪, ৭০৯ 

৭২, ৯২ সানাই »২, ৭৩, বলাকা ৮০১ ননবেছ্য ৮৯, ৯৪] ; 
1 

তৃতীয় অধ্যায় £ স্মৃতিচারণ ও শেষ পর্যায় ১৭+১--১৪৪ 
[ পূরবী ১৩১-১০৩১ ১১২১ ১১৩১ ১১৯১ ১2৪১ ১৩৬১ ১৪৩, 

পরিশেষ ১*৫, জীবনস্বতি ১০৭১ ১১৫১ ১১৬১ ১২৩, ১২৪১ 

১২৬-১২৮১ পুনশ্চ ১০৭১ ছেলেবেলা ১৯৮১ ১১৪, ১২১১ 

১২২, ১২৪-১২৬ ১৪২, শেষ সপ্তক ১১৯, ১২০, বীথিকা। 

১১১-১১৩১ ১১৭, বলাকা ১১৩, বিচিত্রিতা ১১৩, পক্রপুট 

১১৮, শ্যামলী ১১৮, ১২০১ ১২১, খাপছাড়া ১২১, ছড়ার 

ছবি ১২১, ১২৫, মানসী ১২২, ১২৩, মোনান্র তরী ১২৩, 

আকশেপ্রদ্দীপ ১২৫, ১২৮১ ১৩০১ ১৩২, প্রাসম্তিক ১২৫১ 

সৌঁজুতি ১২৫, নবজাতক ১৩২, সানাই ১৩৪, সন্ধ্যাসক্গীত 
১৩৬, আরোগ্য ১৩৯১ ১৪, জন্মদিনে ১৩৯, ১৪১, বোগ- 

শয্যায় ১৩৯, ১৪০, শেষ লেখা ১৩৯, ১৪৩ ।] 

চতুর্থ অধ্যায় £ প্পেমভাবনা ও শেষ পরায় ১৪৫-_-১৭২ 
[ কড়ি ও কোমল ১৪৫, ১৪৬ ছবি ও গান ১৪৫, চিত্রা 

১৪৬-১৪৮, মানসী ১৪১, সোনার তরী ১৪৬, ১৪৮, কল্পন। 

১৪৭১ ক্ষণিকা ১৪৭১ গীতাঞ্জলি ১৪৭, লীতানলি ১৪৭১ 

গীতিঘাল্য ১৪৭, নৈবেস্য ১৪৭১ পলাতকা ১৪৭, পুর্ববী ১৪৭- 
১৪৯১ ১৫২5 ১৫৪১ ১৬৬১ ১৬৭১ ১৬৯, ১৭২ বলাকা ১৪৭, 

১৬৭, মহুয়া! ১৫২১ ১৫৩, পবিশেষ ১৫৩১ পুনশ্চ ১৫৩, 

বীথিকা ১৫৪১ ১৫৮, ১৭২, শেষ সম্তক ১৫৪, ১৫৯, ১৬০১ 
হমলী ১৫৪, ১৫৯, ১৬৯৮ ১৭২, আকাশপ্রদীপ ১৬৩, 

১৭১, ১৭২, সানাই ১৬৬, নবজাতক ১৬৭, পঞজপুট ১৭২ । ] 



ষন্ঠ অধ্যায় £ দার্শনিক ক্ত্ভাসা ও শেষ পর্যায় 

[কড়ি ও কোমল ১*৩-১৭৫১ ১৮০ জীবনস্মতি ১৭৪, ১৭৮১ 

প্রভাতসঙ্গীত ১৭৫, বিচিত্র প্রবন্ধ ১৭৪, গীতাব্সি ১৭৬, 
জন্মদিনে ১৭৭, ১৮২, ২২৯১ ২৩৪-২৩৬১ রোগশয্যায় ১৭৭, 

১৮২১ ১৯১১ ২২৯, ২৩০, ২৩১, ক্ষণিক? ১৭৮ টনবেদ্ভ 

১৭৮০ ১৮০-১৮২, ঠচভালি ১৭৮১ ২১১, শ্মরণ ১১৯১ ১৮০১ 

চিজ! ১৮০১ ১৮১, ২১১, ছবিশু গান ১৮, মানসী ১৮০, 

সন্ধ্যাসজীত ১৮০, সোনার তরী ১৮০, ২১১, খেয়া ১৮১, 

গীতাঞ্জলি ১৮১, ২১১, গীত্তিমাল্য ১৮১, ব্লাকা ১৮১, 

১৯৬5 ২০৮, ২১৪5 আরোগ্য ১৮২১ ২২৯৯5 ২৩২-২৩৪, 

প্রাস্তিক ১৮২, ১৮৬১ ২২১, ২২৩, শেষ লেখা ১৮২, ২২৯ 

২৩৭, ২৩৮১ পুরবী ১৮৩-১৮৫৮ ১৮৭-১৮৯১ ১৯৩১ ১৯৫-১৭৯৭, 

২০০১ ২০৪, ২০৮, পর্িিশেষ ১৮৪, ১৮৬১ ১৮৯১ ২০৪-২০৬, 

২০৮০৮ ২০৯১ ২১১ মহুয়া ১৮৪১ ১৮৫০ ১৯২১ ২০০, ২০৩, 

২১৪, বীঘিকা ১৮৮, ১৯০০ ২১৪-২১৭, কোঁজুতি ১৮৮, 

২২৫, ২২৭, শ্যামলী ১৯০, ২১৯, হিচিক্িতা ১৯১, ২১১, 

শেষ সন্যচক ১৯১১ ১৯৩১ ২১৯০ ২৯১৩, ২১৪১ পঞ্চভভত্ত ১৯৬, 

ব্মবাণী ২০৩, পুনশ্চ ২০৯, ২১০, পত্রপুট ২১৮, নবজাতক 

২২৮, সানাই ২২৯ । ] 

[ প্রভাতসঙ্গীত ২৭১১ ২৫১, ২৫২১ ২৭৯, ২৮২, পক্জপ্ুট 
২৪২, ২৪৩, ২৬১১, ২৭৯, ১৮০, ২৮৫, শেষ সপ্তক ২৪২, 

২৫৭১ ২৫৮-২৬০, প্রান্তিক ২৪৪, ২৬৬১ ২৬৭, শ্ামলী 

২৪৪, ২৬৫, বোগশব্যাসু ২৪৫, ২৪৬,» ২৬৯-২৭১, 

জন্মদিনে ২৪৮, ২৫০, ২৬৯, ২৭৪০ ২৭৫, ২৮১০ ২৮৬, পুরকী 

২৫২, ২৫৪, ২৮০, মানলী ২৫৩, সোনার তরী ২৫৩, ২৫৪, 

২৬৩, ছিন্পপআ্াবলী ২৫৪, পরিশেষ ২৫৬, ২৮৩, পুনশ্চ 
২৫৭, ২৮৩১ সেঁজুতি ২৬৭১ দবজাতক ২৬৮, বীথিকা ২৬৯, 
২৬১, ২০৮১, ২৮৪, ২৮৫ শেষ লেখা, ২৬৯১ ২এ৬১ ২৮৭ । ] 

[সাত ] 

পঞ্চম অধ্যায় হ মৃত্যচেতন। ও শেষ পর্যায় ৬৩ -_২৩৮ 

২৩৯-__-২৮৭ 



[আট] 

সপ্তম অধ্যায় 5 শেষ পর্যায়ের কবিতার রূপক ও 

বাণীবিষ্তাস ২৮৮--৩৩৫ 

পত্রপ্গুট ২৯০১ ২৯৬১ ৩০০, ৩০১১ ৩০৪১ ৩০৬, ৩৩০, ৩৩২, 

পুনশ্চ ২৯০, ২৯১5 ২৯৩-২৯৯৮ ৩০৪-৩০৬১ ৩৩০১ ৩৩২৯ 

শেষ সগ্তক ২৯০১ ২৯২, ৩০০5 ৩০৪-৩০৬১ ৩৩৪, স্টাম্লী 

২৯১, ২৯৩, ৩৯৪ ৩০১৮ ৩০২5 ৩০৩, ৩০৫১ ৩০৬১ ৩৩১, 

৩৩৫, জন্মদিনে ৩০৭১ ৩০৮-৩১১১ ৩১৩-৩১৫, মানসী ৩০৭, 

রোগশধ্যা্ ৩০৭, ৩১০৯ ৩১৩, ৩১৪১ শেষ লেখা ৩০৭, ৩০$১ 
৩১০, ৩১২১ ৩১৩, মহুয়া ৩০৯১ ৩১৫১ ৩১৬, ৩১৮১ তহঞ্জ, 

৩২৬, ৩৩৩, নবজাতক ৩১৫১ ৩১৮১ ৩২৩, ৩২৮১ পরিণত 

৩১৫-৩১০5 ৩২০১ ৩২৭5 ৩২৮৮ ৩৩২-৩৩৪, পুরবী ৩৫, 

৩১৭১ ৩১৮, ৩২৪১ ৩২৬, ৩২৭১ ৩২৯-৩৩৪, বীঘিকা। 
৩১৫, ৩১৭) ৩২১ ৩২৫, ৩২৭, ৩৩২-৩৩৪, সানাই ৩১৫১ 
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ঠচৈতালি ৩২১, সোনার তরী ৩২১ । ] 

অষ্টম অধ্যায়: কাব্য-পরিচিতি ৩৬-__৪৫০ 

[ প্ুরবী ৩৩৬-৩৪৪, মহুয়া ৩৪৪-৩৪৭, বনবাণী ৩৪৮ ৩৪৯, 
পর্রিশেষ ৩৪৯-৩৫৫১ পুনশ্চ ৩৫৫-৩৬৯* বিচিত্রিতা ৩৬৯, 
৩৭০, শেষ সপ্তক ৩৭০-৩৭৮, কীথিকা ৩৭+৯-৩৮৬, পত্রপুট 

৩৮৬-৩৯৪, শ্টামলী ৩৯৫-৪০০, খাপছাড়া ৪**, ছড়ার ছবি 

৪০, প্রান্তিক ৪০১-৪০৫, শৌঁজুতি ৪০৫-৪০৯, প্রহালিনী 
৪০৯-৪১০১ আকাশপ্রদীপ ৪১০-৪১৫, নবজাতক ৪১৫- 
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লেখা ৪৪৭-৪৫০ | ] 

উপসংহার ৪৫১--৪৫৩ 

৩২৫ 



নিবেদন 

রবীন্দ্রনাথের কাব্যধারায় শেষ বোলো বছরের রচনার €১৯২৫-১৯৪১) 
বিচার-বিশ্সেষণ এই আলোচনায় গ্রহণ করেছি । কবির প্রথম জীবনের কাব্য 

এবং শেষ জীবনের কাব্য রূপ এবং প্রকৃতির দিক থেকে ছুটি আলাদ1 মেরুতে 

অবস্থান করছে । তবে আলোচনায় দেখানোর চেষ্টা করেছি ঘে ছু'যুগের 

কাব্যে কিছু পার্থক্য থাকলেও মূল প্রবণতার দ্রিক থেকে পার্থক্য সামান্যই । 
রবীন্দ্রনাথের কাব্য-জীবনের পরিধির মধ্যেই বাংল! দেশ তথা সমগ্র পৃথিবীর 
সমাজ-পরিবেশে নান! পরিবর্তন দেখা দিয়েছিল। বাংলা দেশে স্বদেশ ও 

স্বাজাত্যবোধের প্রসার ঘটেছিল যখন, রবীন্দ্রনাথ তখন বিপুল উদ্দীপনার 

সঙ্জে কাব্য রচনা! করেছেন, আবার রবীন্দ্রকাব্যের অস্তলগনে পৃথিবীতে দেখ! 

দিয়েছে যুদ্ধের হুঙ্কার, মানুষের প্রভূত্ব-লোভ এবং ধনগর্ব, যা সভ্যতার এক 

কলহ্কময় অধ্যায় । বাংলা দেশের, বিস্তৃত অর্থে ভারতবর্ষের, প্রায় পঞ্চাশ 

বছরের উতথান-পতনের সঙ্গে রবীন্দ্র-সাহিত্য ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত । শেষ 

পর্ধায়ে রবীন্দ্রনাথের সমাজ-সচেতনত৷ বৃদ্ধি পেয়েছে__তীার কাব্য-আলোচনায় 

এই দ্কটির প্রতি আলোক-পাতের প্রয়াস পেয়েছি । রবীন্দ্রকাব্যের প্রকাশ 

এবং পরিণতির ইতিহাস আলোচনা করে মোটামুটি কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ 
দৃষ্টিকোণ থেকে এই শেষ পর্যায়ের আলোচন! করা হয়েছে । এ বিষয়ে তার 

কয়েকটি মৌলিক চিন্তার ক্রমবিবর্তন দেখাবার চেষ্টা করেছি । 

যিনি আমাকে এই কাজে নিঘুক্ত করেছেন এবং প্রয়োজনীয় উপদেশ 
নির্দেশ দিয়ে কর্মপন্থা নির্দেশ করেছেন তিনি শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক ডক্টর আশুতোষ 

ভট্টাচার্য মহোদয় । তিনিই এই গব্েষণাঁনিবন্ধের নির্দেশক. ছিলেন। নিজন্ব 

বহু গ্রস্থের অবাধ ব্যবহারের অনুমতি দিয়ে তিনি আমার উপকরণ সংগ্রহের 

পথ সুগম করেছেন । এইরূপ সক্রিয় সহযোগিতা ব্যতীত এই দুরূহ কাধ 

সম্পাদন এক প্রকার অসম্ভব ছিল। অতিশয় কর্মব্যস্ততার মধ্যেও তিনি 

নেহবশতঃ গ্রন্থখানির একটি মুল্যবান ভূমিকা লিখে দিয়ে গ্রন্থের মর্ধাদ। 
বৃদ্ধি করেছেন। 



[ দশ] 

সাহিত্য পাঠের হাতেখড়ি ঘাদের কাছে, উইচেনস্ ক্রীশ্চান কলেজের 
অধ্যক্ষা শ্রীমতী অলক1 আমেদ এবং বাংল! বিভাগের প্রধান অধ্যাপিকা শ্রীমতী 
অমিত মিত্রের সন্মেহ উপদেশের কথা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি । এদের 
তত্বাবধানে আমার শিক্ষার্থ-জীবন অতিবাহিত হয়েছে, এদের শ্রেহচ্ছায়ায় 
আমার কর্মজীবনের প্র্ারস্ত । এদের খণ অপরিশোধ্য । অন্যান্ত সহযোগিতা 

বার কাছে পেয়েছি তিনি সহকর্যা অধ্যাপিকা শ্রীমতী সাগরিক। বন্দ্যোপাধ্যায় । 
তাঁকে আস্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই । 

সবশেষে “জিজ্ঞাসার শ্রীশ্রীশকুমার কুণ্ড মহাশয়কে আন্তরিক শ্রদ্ধা জানাই । 

এই গ্রন্থ প্রকাশের মূলে তার সহৃদয়তা ও সহানুভূতি বিশেষভাবে উল্লেখষোগ্য | 
গ্রন্থখানি প্রকাশনার ব্যাপারে নানাভাবে সহায়তা করেছেন অধ্যাপক শ্রী রবিন্দ 
ভট্টাচার্য । তাকে অদ্ধা জানাই । 

খন] মুখোপাধ্যায়। 



ভূমিকা 

রবীন্দ্রনাথ তার জীবনের শেষ নিংশ্বাসেও কবি, আর কিছু নন। যে বয়সে 
মাছষ ভূমির সম্পর্ক পরিত্যাগ করে ভূমার দিকে আকষ্ট হয়, সেই বয়সে 
রবীন্দ্রনাথ ভূমার সকল প্রকার সংশ্বব পরিত্যাগ করে ভূমিকে আরও নিবিড় 

করে আকড়ে ধরবার প্রয়াস পেয়েছেন । রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার ব্বক্ষেঅ তার 

কাব্য, সেইজন্য তার প্রতি তার এই নিষ্ঠ। প্রকাশ পেয়েছে এবং সে নিষ্ঠা থে 

কত গভীব্র এবং কত আন্তরিক, তার জীবনের শেষ পর্ধায়ের কবিতাগুলোই 

তার প্রমাণ। কারণ, শেষ জীবনের সাধনার মধ্য দিয়েই মৌলিক 
জীবনাদর্শের প্ররুত পরিচয় লাঁভ কর যায় : মৃত্যুকালীন স্বীকারোক্তিতে 
নাকি মাজুষ মিথ্যা কথ বলে না। 

বরৰীন্দ্রনাথের চিস্তা, মনন ও স্ষ্টিশক্তি তার সুদীর্ঘ জীবনের শেষ পর্স্ত 

অটুট ছিল। এমন কি, শেষ জীবনে তা আরও ন্বচ্ছ হয়েছিল, রবীন্দ্র 
জীবনে তাও একটি পরম বিস্ময় । বাংলা সাহিত্যের আর কোনো লেখকের 
পক্ষে তার শেষ জীবন এতখানি স্থম্পষ্ট জীবন-সচেতনতার মধ্য দিয়ে পরিসমান্তি 

লাভ করে নি। বঙ্ষিমচন্দ্রও ভার জীবনের শেষ তিনখানি উপন্তাস রচনাস্স 

অধ্যাত্মবাদী হয়েছিজ্সেন বলে অনেকেই মনে করে থাকেন। কিন্তু রবীন্দ্র 

ভাবনা* তার মর্ত্যপ্রীতি, মানবপ্রেম এবং সৌন্দর্যাহ্ছুভূতি নিয়ে জীবনের 

প্রথম থেকে শেষ পর্যস্ত এক অখগ্ড ধারায় অগ্রসর হয়ে গিয়েছে । জীবনের 
প্রথম পর্যায়ে অনেক সময় তা ভাব-ম্বপ্লে কখনে। কখনেো। আচ্ছন্ন হয়ে পড়লেও 

শেষ পর্যায়ে এসে তা হ্বচ্ছ ও প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছিল । েইজন্য ববীন্দ্র-মানসের 

যথাযথ উপলন্ধিতে তাঁর জীবনের শেষ পর্যায়ের কবিতাগুলো যত সহায়ক, 
প্রথম পায়ের কবিতাগুলে! তত সহজে তা হতে পারে নি। সেইজন্যই তার 

এই পর্যায়ের কবিতাগুলো বিশেষভাবে অন্শীলনের প্রয়োজনীয়ত1 আছে । 
অথচ দুর্ভাগ্যের বিষয় রবীন্দ্রনাথের “মানসী-সোনার তরী-চিত্রা” পর্যায়ের কাব্য- 
গ্রন্থ গুলোর ঘত ব্যাপক অস্কশীলন হয়েছে, তার জীবনের শেষ পর্যায়ের কবিতা- 
গুলোর বহুকাল পরধস্ত তা বিশেষ কিছুই হয় নি। 

কিন্তু রবীন্দ্রকাব্যের পর্যায় বিভাগের অর্থ এই নয় যে তা নতুন প্যানে 
উতীর্শ হয়ে পূর্ববর্তী পর্যায়ের সকল সংস্কার থেকে একেবারে সম্পূর্ণ মুক্ত 



ধু বার] 

হয়েছে । এক অখগ্ড রবীন্দ্র-কবিমানসের ভিত্তির উপরই সমগ্র রবীক্দ্রকাব্য- 

সাধনার ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে । এমন কি, এই বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের কেবল 

মাত্র কাব্যই নয়, তার নাটক, প্রবন্ধ, পক্জাবলী এমন কি, অনেক সমস্গ 

ভার রচিত গল্প-উপন্তাসও তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে । কারণ এক অভিন্ন 

কবি-মানস সকল কিছুরই উৎস। সেইজন্য ব্ববীন্দ্রনাথের সমগ্র স্যট্টির মধ্যেই 
একটি ভাবগত অখগ্ডতা অনুভব করা যার । ববীন্দ্র-প্রতিভা একটি সহম্মদন 

পন্সের মত, তার সমগ্র লতা তার সমগ্র সস্টির মধ্যে একটি অখণ্ড রূপে বিকাশ 

লাভ করেছে । ক্কতরাং তা খণ্ডে খণ্ডে কিংবা পর্বে পর্বে বিভক্ত করে বিচার 

করাও কত দূর সমীচীন তাও বিবেচনা করা যেতে পারে । 

ববীক্রনাথ ভার জীবনের শেষ পর্যায়ের কবিতাগুলোর দিস্ষে 

জীবনের যে নূতন কোনে। বাণী কিংবা! জীবন-সত্য প্রচার করেছেন, তা নয়। 
যে কথা তিনি আগেও বলেছিলেন; সে কথাই তিনি আরও সহজ করে 

বলেছেন মাত্র ; পৃথিবী তখন,তার কাছে আরও আপনার হয়েছে, তাকে তিনি 
তার দীর্-জীবনের মধ্যে আরও নিবিড় করে আরও কাছে থেকে পেয়েছেন, 

স্বপ্প কিংবা কল্পনার সকল ব্যবধান তখন তার সক্ষে ঘুচে গেছে, তার আরও 

মুখোমুখী হয়ে তিনি তাকে খুঁটিনাটি করে দেখবার স্থযোগ পেয়েছেন ; তার 
ভালো-মন্দ, তার ক্ষুত্রতা, অসম্পূর্ণতা সব কিছুই তখন তিনি আরও নিবিড় 
করে গভীর ভাবে দেখেছেন, তারই ভিতর দিয়ে তার প্রতি তার মমতা! 

সহস্্রগুণ বেড়েছে, তার মহিম। সহম্রগুণ তিনি উপলদ্ধি করতে সক্ষম হয়েছেন । 
যে সত্য একদিন তিনি ত্বপ্নে এবং কল্পনায় উপলন্ধি করেছিলেন, শেষ জীবনে 

তাই তিনি প্রত্যক্ষ ক্ধূপে লাভ করেছিলেন । জেইজন্য তার প্রতি মের্দিন তার 

যে আকর্ষণ স্যষ্টি হয়েছিল, তাতে আসঙ্গ মৃত্যুর মধ্য দিয়ে তা থেকে নিজেকে 

বিচ্ছিন্গ করে নেবার আশঙ্কায় তিনি বেদনাবোধ করেছিলেন । সেই বেদনাতেই 

তার জীবনের শেষ পর্ায়ের কিতাগুলো মধুর হয়েছে । 

রবীন্দ্রকাব্য পাঠকের পক্ষে এই বিষয্সটি বিশেষ করে বুঝবার প্রয়োজন 
আছে। কাব্যভাষার প্রশ্বর্ধ, কল্পনার সমৃদ্ধি, সৌন্র্ধান্ছভূতির গভীরতা ইত্যাছি 
বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের সাধনায় “মানসী-সোনার অরীশচিজ্রা”প্প যুগ ববীন্দ্-সাধনার 

সমৃদ্ধতম যুগ । কিন্তু রবীন্দ্রকাব্য-প্রতিভার তা-ই যে একমাত্র বিশেষত্ব নয়, 

এএকটি উচ্চ জীবন-ভাবনা যে নিতান্ত সহজ, ব্বচ্ছ, ব্বচ্ছন্দ এবং আরও ঘরোক্া 



[ তের 7 

ভাবেও প্রকাশ কর যায এবং তা ষে যথাষথই পাঠকের হ্ৃদম্ন গভীরভাবে স্পর্শ 

করতে পারে, তাও রবীন্দ্রনাথের জীবনের শেষ পর্যায়ের কবিতাগুলোর 'শবধ্য 
থেকে অন্থভব কপ্পা যায় ॥। সমৃদ্ধ ভাষা এবং বিচিজ্র কাব্যালঙক্কার যে কাব্যে 

অনেক সমক্ষ ভাব স্বরূপ হয়ে ওঠে, রবীন্দ্রনাথের জীবনের শেষ পর্যায়ের সকল: 
বহিমু্ধী ভারমুক্ত কবিতাগুলে। থেকে তা বুঝতে পারা যায় । একই রবীন্দ্রনাথ, 
যেন তার রচনায় ছুই রূপে আবিভূত হয়েছেন-__প্রথম জীবনে ভারযুক্ত বূপে* 
শেষ জীবনে ভারমুক্ত দ্ূপে । বরং ভারযুক্তরূপে তাঁর ভাবনায় ঘে অস্পষ্টতা 
ছিল, শেষজীবনে ভারমুক্ত হয়ে তা থেকেও তিনি মুক্তি পেয়েছেন । 

রবীন্দ্রনাথের জীবনের শেষ পর্যায়ের কবিতাগুলোর একটি প্রধান গুণ এই; 

যে, এখানে রবীন্দ্রনাথ পরম আশাবাদী । জীবনের পূর্ববর্তী পর্ধায়ে তার মধ্যে 
সৃস্থ্য সম্পর্কে যে ভম্ম এবং আশক্ক। দেখ! দিয়ে কবি-চিত্তকে শঙ্কিত করে 
তুলেছিল, তা এ পর্যায়ের কবিতাগুলোর মধ্যে সম্পূর্ণ দূর হয়ে গেছে।' 
অপরিণত জীবনে পৃথিবীর বস ও সৌন্দর্য পরিপূর্ণভাবে ভোগ করবার আগেই 
কবিমানসে যে ম্বৃত্যুচিস্তা মধ্যে মধ্যে উদয় হয়েছে, তার মধ্যে শ্মভাবতঃই মৃত্যুর 
নিষ্ুর ব্ূপ তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন, কিন্ত ভার জীবনের শেষ পর্যায়ে তার 

পাখিব সুখছুঃখ ভোগজীবনের পরিসমান্তিতে তিনি প্রসন্ন হাস্তমুখে ধীরে ধীরে 

মৃত্যুর সম্মুখীন হলেন, তখন তার হৃদয়ে তার সম্পর্কে আর কোনো ভয়, কোনো! 
আশঙ্কা! রইল না1। এই মনোভাবের ভিতর দিয়ে তিনি মৃত্যুভয়কে জয় করলেন । 

এখানে একটি প্রশ্ন হতে পারে ঘে, রবীন্দ্র-চিস্তাধারার মধ্যে ষে আমরা! 
এক অখগুতা অন্থভব করি, তা এখানে কি ভাবে রক্ষা পেয়েছে? জীবনের 

প্রথম পর্যায়ে তিনি স্ৃত্যুভীত» শেষ পর্যায়ে তিনি তা থেকে যুক্ত, প্রসন্্গ চিত্তে 

তিনি তখন মৃত্যুকে বরণ ক্ষরছেন। এই ছুই ভাবনার মধ্যে এক্য কোথায় ? 

এদের মধ্য থেকে বুবীন্দ্রনাথের কোন্ ধারণা ও বিশ্বাসকে আমরা সত্য বলে 
গ্রহণ করতে পাবি? এইখানেই তার শেষ জীবনের কাব্যের মধ্যে আসতে 

হয়, শেষ জীবনের এই বিষয়ে যে উপলব্ধি, তাই সত্য বলে স্বীকার করতে 

হয়।. সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও শ্বীকার করতে হয় ষে তার জীবনের প্রথম পর্যায়ে 

তার কবিতার মধ্যে যে ফৃত্যুতিস্তা প্রকাশ পেয়েছে, তা সুক্্রভাবে বিঙ্গেষণ করে 
দেখলে তার মধ্যেও মৃত্যু সম্পর্কে তার তয় এবং নিরভীকতা। ছটি স্রই যুক্ত 
থাকতে দেখা ঘাবে। জীবনের অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে তিনি শেষ পধস্ত 



1 চৌদ্দ 
ভয়কে কাটিয়ে উঠে প্রত্যয়লন্ধ নিরভাকতাক্স প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন । শেষ 

জীবনের প্রকাশই তার জীবনের চরম সত্যের স্থস্পষ্ট স্বীকৃতি বলে শ্বীকার 
করতে হয়। রবীন্দ্রনাথের শেষ জীবনের কবিতাগুলেো। যে দার্শনিক চিন্তা 

থেকে পুরোপুরি মুক্ত তাও নয়, তবে দার্শনিক চিস্তা তাকে বাস্তব জীবন-রসে 
আনেক বেশি জারিত করেছে এইমাত্র । 

এ কথা স্বীকার করতেই হবে হে ববীন্দ্রজীবনের প্রথম পর্যায়ের কবিতা- 

গুলো নিয়ে আমাদের তে ৰিভিন্ন ধরনের আলোচনা এ পবস্ত প্রকাশিত 

হয়েছে, শেষ পর্যায়ের কবিতাগুলে! নিয়ে সেইভাবে বিশেষ কোনো আলোচন। 

হয়নি। যা হয়েছে, তা নিতান্তই সাধারণ, অসম্পূর্ণ এবং সামগ্রিক ধারারই 

গতানুগতিক অন্ববর্তন মাত্র । কিন্ত তা যে একটি ব্বয়ংসম্পূর্ণ স্বাধীন ব্দ্িয 
হতে পারে এই উপলব্ধি থেকে এই বিষয়ে কেউ গভীরভাবে আলোচা 

করেন নি। 

আমার ছাত্রী শ্রীমতী খন। মুখোপাধ্যায় এম এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার পর 

বখন আমার নিকট গবেষণা করবার ইচ্ছা প্রকাশ করল, তখন আমি এই 
বিষয়টি নিয়েই তাকে তার গবেষণাপত্র রচনা করবার জন্য পরামর্শ দিলাম । 

দিন ধরে সে অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কাব্যগ্রস্থগুলে। পাঠ করে 

তার জীবনের শেষ পধায়ের কবিতাগুলোর বিশেষত্ব উদ্ধার করল এবং তারই 

অধ্যয়নের ফলন্বরূপ বর্তমান গবেষণা-গ্রস্থটি সে রচনা! করেছে । এই বিষয়ে 

যেসকল রবীন্দ্র-সাহিত্য সমালোচক যেখানে এ পধন্ত যা আলোচন। করছেন, 

সাও সে অন্থসন্ধান করে সেই বিষয়ের উপর তার নিজস্ব বিচারবুদ্ধি ষোগ 

করেছে, বিনা বিচারে কারে! যুক্তি কিংবা সিদ্ধান্ত সে গ্রহণ করে নি । সেই- 

জন্য অনেকের সঙ্গে সে একমত হতে পারে নি, কিন্তু সে-সব ক্ষেত্রেও নিজের 

যুক্তি প্রয়োগ ব্যতীত অন্যের প্রতিষ্ঠিত সিদ্ধান্তকে মে অস্বীকার করে নি। 
তার ব্যক্তিগত মতবাদ বিষয়ে তার কোনে গুদ্ধত্য কিংবা অন্ধ আত্মবিশ্বাস 

কোথাও প্রকাশ পায় নি। ৰর্তমান গ্রন্থটির তা একটি বিশেষ গুণ বলে 

বিবেচিত হবে । 

শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য 
কলিকাত। বিহববিদ্ভালয়ের প্রান্তন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অধ্যাপক 

ও অধ্যক্ষ, আধুনিক ভারতীয় ভাব? বিভাগ 



প্রাকৃ-কথা। 

মহাকাশের অনংখ্য নক্ষত্র এবং সমুদ্র বক্ষের অনস্ত তরক্গলীলার মতই ব্সবীন্দ্র- 

নাথের কাব্যের সীমাহীন বৈচিত্র্য । মনন এবং সর্বোপরি ভাবোচ্ছাসিত 

কল্পনার অবাধ বিচরণ পাঠককে বিন্মক়্াবি্ট করে রাখে । রবীক্্কাব্য দেশ- 

কালের সীমায় আবদ্ধ হলেও তা দেশকালোতীর্ণ। ইহকাল এবং চিরকালের 
মধ্যে সমন্বয় সাধনই রবীন্দ্রকাব্যের অন্ততম প্রধান সুর। 

বাংল। মাহিত্যের বিভিন্ধ শাখা রবীন্দ্রনাথের দ্বারা পুষ্ট হয়েছে। 

উপন্তাসিক, নাট্যকার, গল্পকার ব। প্রাবন্ধিক হিসাবেও তিনি অনন্য ১ কিন্ত 

সর্বোপর্রি তিনি কবি । সাহিত্যের নান। চর্চার মধ্যে সর্বত্রই তার কবিস্বভাব 

জয়যুক্ত হয়েছে । তিনি তীক্ষ অনুসূতিসম্পন্ধ রসম্রষ্টা । তার অনুভূতির দর্পণে 
ধর। দিয়েছে জগৎ ও জীবনের নিগুঢ় রহস্য । এই রহস্তান্ভূঁতির অননুকরণীয় 
প্রকাশ তার কাব্য-সম্ভার । এই প্রকাশ সর্বত্রই তার নিজন্ব ভঙ্গীতেই হয়েছে । 

কোন বিশিষ্ট রীতি বা সাধনের পরিপোষক তিনি হন নি। 

ক্ষু্র, খণ্ড বা সীমার মধ্য দিয়ে বৃহৎ এবং অলীমকে লাভ করার ব্যাকুলতা 
সমগ্র ববীন্দ্রকাব্যে পরিব্যাপ্ত । জীবনের কোন ঘটনাই তার কাছে বিচ্ছিন্ন 

কিছু নয় । সর্বভ্রই তিনি অনন্তের সুর অনুভব করেছেন । বৃহতই ক্ষুব্রের মধ্য 

দিয়ে আত্মপ্রকাশ করে। এই সীমাই আবার অসীমে পুণতা লাভ করে, 
ব্যক্ভিজ্জীবন সার্থক হয় বিশ্বজীবনের সঙ্গে মিলনে । ব্যক্-অব্যক্ত, খগ্ড-পুণ 
এবং সীমা-অসীমের এই লীলাকে রবীন্দ্রনাথ সমগ্র জীবন ধরে উপলব্ধি 
করেছেন এবং এই উপলন্ধিরই অপুর্ব নিদর্শন তার কাব্যগুঁলি। 

জীবন রবীন্দ্রনাথের কাছে বিচ্ছিন্ন সত্তার প্রকাশ নয় । একটি অনাদি 

'অনস্ত প্রাণ-প্রবাহের অঙ্গীভূত করেই তিনি জীবনকে অনুভব করেছেন । 

তাই স্ৃত্যু তার কাছে শ্বতন্ত্র কিছ নয়, জীবনেরই একটি ভিন্নতর প্রকাশ 
মাত্র। এই ভাবোপলব্ধি সম্পূর্ণ রবীন্দ্রনাথের নিজন্ব এমন কথা বল। না গেলেও, 
অনুভূতির প্রকাশে নিজন্বতা অনন্থীকাধ। এই চিরকালীন অবিনশ্বর প্রাণ- 

প্রবাহের ধারণা আমাদের প্রাচীন এঁতিহ্ের মধ্যে স্বীকার কর] হয়েছে । 

রবীন্দ্রনাথ প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতিকে আপন প্রাণ-চেতনার আলোকে 

প্রকাশ করেছেন-__ 



[ ষোল ] প্রাক-কথা। 

হোক তাই 

ভয় নাই, ভয় নাই, 
এ খেলা খেলেছি বাবম্বার 

জীবনে আমার । 

জানি জানি, ভাঙিয়! নৃতন করে ০তোলা ; 
ভুলায়ে পূর্বের পথ অপূর্বের পথে দ্বার খোল] । 

__পুরবী" *পর্ধবনি” 

সৌন্দর্য ও প্পরেমচিস্তায় ববীন্দ্রমনের এক অপূর্ব প্রকাশ ঘটেছে তার 
কাব্যে । তার প্রেম দেহাতীত । নরনারীর আত্মার মাহাত্ম্য প্রকাশক, সেই 

দেহহীন নিত্য সৌন্দ্ষে উদ্ভাসিত প্রেম বিশ্বজনীন অনস্ত প্রেমের স্রোতে 

এখানেই রবীন্দ্রনাথের স্বকীয়তা ; রবীন্দ্রপূর্ব কাব্যসাহিত্যে অধিকাংশ ক্ষ 
প্রেম ও কাম অবিচ্ছিন্ন হয়েই ছিল । কিন্ত রবীন্দ্রনাথ কামের সীমা থেক 

বিশুদ্ধ প্রেমকে মুক্তি দেন। রবীন্দ্রকাব্যে অনাবিল দেহ-সম্পর্ক-বিষুক্ত 
প্রেমের জয়গান সবত্রই । নারী তাই দেবীর মর্যাদা পেয়েছে, ভোগের সামগ্রী- 

ব্ূপে স্বীরুত হয় নি। আধ্যান্মিকতাঁমণ্ডিত এই ০প্রম শুধু এক জন্মের সম্পর্ক 
নয “অনাদি কালের হাদয় উত্স”, থেকে উৎসারিত । 

বনববীক্রনাথের দেশকাল এবং জীবন-বোধ সমন্তই চিরস্তন মানবতা এবং 

ম্ায়বোধের মানদণ্ডে বিচাষখ। কোন ক্ষপ্রতা বা খণ্ডত। তার দৃষ্টিকে আচ্ছন্স 
করে নি। তাই ““ববীন্দ্র-কাব্যে মানবের অবিনশ্বর অন্ভূতির প্রকাশ ত্ঞাছে””১ 

একথা অস্বীকার করা যায় না। পাশ্চাত্য কবি ও সমালোচক মহৎ কবি এবং 

কাব্য সম্বন্বে বলেছেন-_“705 25560012115 10070 29,010 (00207) 

£১107555055 17) [১27:620 1977652.52 507202:1961:170211757016 1107702.7 

$15)1775152. ৬৬12০ 2৮০0: 10066515105 01008 15 1015 05৮10 25177,01010285. 

77০ 15 00070120. ৮৮101 0105 5001775812 ড5101010 21002 007705011051025 

1162 02 7920 6০0 101:2910577707015 1015 19052500732] 270 1011৮9.05 2502832:5 

21800 5013020101776 7151) 25100 5019.1762 50705501177 53101৬21752] 2501 

17825075217 ৭ 

১. শচীন সেন, রবীন্্র-সাহিত্যের পরিচয় (১৯৫৪), পৃ, ১৬ 

০ হু, 5. 1106, ১০65 02 ৬5৩৬ (7941), 0. 3৪ 



প্রাককথা! [ সতের] 

রবীজ্রনাথ গীতিকবি, তার কাব্যের ধর্ম শীতিধর্শ। পৃথিবীর তাবৎ 
গীতিকবির মতই প্রথম যৌবন থেকেই আত্মপ্রকাশের বেদনা তিনি আকুল 
হয়েছেন | তাই কাব্যে তিনি একের পর এক পর্ব উন্মোচন করেছেন । (কান 

ভাব বা রূপের মধো স্থিতি লাভ করেন নি। প্রতিভার ধর্ম চির চাঞ্চল্য এবং 

চির অতৃপ্তি । তিনি স্দূরের পিয়াসী, অনস্তের অভিসারী; তাই তার কাব্যে 
সর্বভ্রই গতির ইঙ্গিত। কোন কাল-পরিধির মধ্যেও তাবু সাহিতা আবদ্ধ 

নয়। অতীতের মহৎ স্বতি, বর্তমানের আকাভক্ষা এবং ভবিষ্াতের কামন। 

একই সঙ্গে আত্মপ্রকাশ করেছে । ববীন্দ্রকাব্যে বিবর্তনের ধারায় লক্ষ্য 

করা যায় ঘষে তার এই গতি-প্রবণতা, প্রকৃতি, মানব এবং অধ্যাত্স মননে 

ধাপে ধাপে সার্থকতা লাভ করেছে ॥। সুধী সমালোচক রবীন্দ্রনাথের কাব্যে 

মানসভঙ্গীর পরিবর্তনকে খুব সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করেছেন, “'প্রভা তসঙ্গীত' 

কাব্যে রবীন্দ্রনাথের যে ম্বপ্ন ভাঙ্গিল, “মানসী” কাব্যে যে সংশয় দোল! দিল ১ 

সোনার তরী” কাব্যে সে সংশয় অতিক্রান্ত হইল-_“চিত্রা” কাবো সেই কর্মের 

ডাক স্পষ্ট হইয়া দেখা দিল । তারপর “খেয়ার” যুগে কর্ম হইতে বিদায় লইবার 

যে বাসন! দেখ। যায়, তাহা "গীতাঞ্জলি", 'গীতিমালা' ও “গীতালি' কাব্যে স্থস্পষ্ট 

হইয়। উঠিয়াছে । কিন্তু রবীন্দ্রকাব্যে কর্মময় জীবনের ঘোষণ। পুনরায় আত্ম 
প্রকাশ পাইল বলাকা” কাব্যে ।”১ এই বলাকা কাব্যের পর থেকে সমগ্র 

শেষ পধায়ের কাব্যে রবীন্দ্রনাথের এই উত্তরণ লক্ষ্য কর! যায় । শেষ পর্যায়ের 
কাবেচ্রবীন্্রনাথের সমগ্র জীবনের ধারণাগুলি ঈষৎ পরিবন্তিত বূপে আশ্চ্খ 

বাণীমৃত্তি লাভ করেছে । 
সমগ্র রবীন্দ্রকাব্যে আমরা কয়েকটি বিষয়ের উপস্থিতি লক্ষ্য করি । এই 

বিষয়গুলিই রবীন্দ্রকাব্যের মুল উপাদান; তার দীর্ঘ কবিজীবনের 

উদ্দীপন-শিখা । 

প্রকৃতির প্রতি আকর্ষণ রবীন্দ্রকাব্যের একটি প্রধান স্বর । বাল্যকালে 

সৃত্যতান্ত্রিক শাসনের মধ্যে, উন্মুক্ত প্রাকৃতিক পরিবেশ থেকে দূরে লালিত- 

পালিত হওয়ার জন্য কবির মনে প্রকৃতির প্রতি একটি নিবিড় রহস্যময় আকর্ষণ 

স্ষ্টি হয়েছিল। পরবর্তা কালে বিহারীলালের কাব্যের সংস্পর্শে এসে 
কবির প্ররুতির প্রতি উৎস্থক্য আরও গভীর হয়। বহিঃপ্রকত্তি কবিকে নানা- 

১, শচীন নেন, রবীন্দ্র লাহিত্যের পরিচয় (১৯৫৫), পু. ১৮ 



[ আঠার 1 প্রাক্-কথ। 

ভাবে আকর্ষণ করেছে । প্রকৃতিকে কবি কখনই জড় পদার্থ বলে মনে 

করেন নি বরং কালের অনস্ত প্রবাহে সঞ্জীবিত শাস্ত কল্যাণী মুক্তিতেই গ্রহণ 
করেছেন । বিশ্বনিলর্গের মধ্যে নিজেকে পরিব্যাপ্ত রূপে অনুভব করে, কবি 

তৃপ্তি লাভ করেছেন । প্রকৃতির সঙ্গে জন্ম-জন্মাস্তরের সম্পর্কে তিনি বিশ্বালী-__ 

আমার পৃথিবী তুমি 

বহু বরষের ; তোমার মৃত্তিকা সনে । 

আমারে মিশায়ে লয়ে অনস্ত গগনে 

অশ্রান্ত চরণে, করিয়াছ প্রদক্ষিণ 

সবিতৃমগ্ডল, অসংখ্য রজনী দিন 

যুগ যুগান্তর ধনি-.. ৃ 
_- সোনার তরী, 'বস্থন্ধর]" 

রবীন্দ্রনাথের কবিমন ছিল উপনিষদের শ্রাণরসে পুষ্ট) তাই তিনি রি 

প্রাণধার। সমগ্র জগৎ ও জীবনের মধ্যে প্রবাহিত বলে অনুভব করেন । 

প্রকৃতির মধ্যেই তিনি বিধাতার আনন্দময়, সৌন্দধময় প্রকাশকে উপলব্ধি 

করেন । প্রকৃতি চিরদিনই তার কাছে মায়াময়, রহস্যময় নবীন । যেহেতু 
স্বষ্টির আদিতে একই প্রাণরমসে মানব ও প্রকৃতি উভয়েই সঞ্জীবিত হয়েছিল, 

তাই বিশ্বনিসর্গ ও মানবের মধ্যে অচ্ছেছ্য এক্যের সম্পর্ক । প্রকৃতির খগুবূপ 
ও সৌন্দর্যের মধ্যে তিনি চিরন্তন সত্যকে প্রত্যক্ষ করেছেন । রী 

প্রকৃতি-চিন্ত।য় ব্রবীন্দ্রনাথ ও ইংরেজ কবি ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ একই মন্ত্রের 

উদ্্গাতা । ছুজনেই অন্কভব করেছেন ঘে প্রকৃতি প্রাণময়ী এবং প্রকৃতি ও 

মানব একই সত্যের প্রকাশ । ওয়ার্ডন্ওয়ার্থ প্রকৃতির আধ্যাত্মিক এবং 
নৈতিক দ্িককেই বেশি প্রাধান্য দিয়েছেন । কিন্ত রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতির খণ্ডু- 

সৌন্দর্যের মধ্যে অস্তন্সিহিত পরম সত্যকে অনুভব করেছেন । উপনিষদের 

ভাবধারায় সিক্ত রবীন্দ্র-কবিমন প্রকৃতির সৌন্দর্ষে চিরক্ন্দবের লীলা অন্কভব 

করেছেন । তিনি প্ররূতির সৌন্দর্য অন্ুুধাবনের মধ্য দিয়ে পরম সুন্দর ও 

পরম রসময়কে আস্বাদন করেছেন । 
প্রেম রবীন্দ্রকাব্যের একটি অন্যতম মূল উপাদান । রবীন্দ্রনাথের মাননিক 

প্রবণতা বিশ্লেষণের সময় প্রেম সম্পক্ষিত ধারণার উল্লেখ করেছি । এখন 

ব্ববীন্দ্রকাব্যে প্রেমের যথার্থ ম্বর্ূপ সম্পর্কে আলোচনা করা যেতে পানে । 



প্রাক-কথা [ উনিশ ] 

রোমান্টিক কবিদের মনে সৌন্দর্য ও প্রেম সম্পর্কে একটা পরিপূর্ণততার আদর্শ 
বিরাজ করে । সেই আদর্শকেই তারা জগৎ ও জীবনের মধ্যে অস্কভব করার 

চেষ্টা করেন । এই আদর্শ একটা বস্তনিন্রপেক্ষ ভাবব্দপে তাদের মধ্যে অনস্ত 
প্রেম-সৌন্দর্ষ উপভোগের আকাভক্ষা জাগিয়ে তোলে । 

রবীন্দ্রনাথের মনে প্রেমের এই ভাবময় আদর্শের জাগরণে বিহারীলালের 

প্রভাৰ অস্বীকার করা যায় না এবং সেই সঙ্গে ইংরেজ রোমান্টিক কবিদেরও 
কিছ পরিমাণে প্রভাব থাকা অসম্ভব নয় । তবে রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে এই 

প্রস্তাব কথাটি বিশেষ সাবধানে ব্যবহার করতে হবে । কারণ সব প্রভাবকেই 

তিনি ক্বীকরণ করে নিয়েছেন । নিছক বাহ্য প্রভাবকব্ধপে তার রচনায় কোখাও 

কিছু নেই, সব কিছুই ভার নিজন্ব ভাবধারার প্রকাশক হয়ে উঠেছে । মানসী 

থেকেই রবীন্দ্রনাথ তার বিশিষ্ট প্রবণতাগুলিতে স্থিত হয়েছেন । এই সময় 

থেকেই কবি প্রেমের একট অবিনশ্বর অনস্ত সতা সম্পর্কে নিঃসংশয় হয়েছেন 

এবং পৃথিবীতে নারীর মধ্যে সেই প্রেমের অন্বেষণ করেছেন । অনেক ক্ষেত্রে 

প্রেমের এই আদর্শ বিশুদ্ধ ব্ূপকে পার্থিব নারীর মধ্যে উপলব্ধি না করতে পেরে 
ব্যখিত হয়েছেন । প্রেম দেহ-কামনার উধ্র্বে এক আনন্দময় অনুভূতি ব্ধপে 

প্রতিভাত হয়েছে । রবীন্দ্রকাব্যে প্রেম "বুস্তহীন পুষ্পসম” আপনার মধ্যে 

আপনি বিকশিত হয়ে উঠেছে । রবীন্দ্রনাথের প্রেম কবিতা সম্পর্কে শ্রীউপেন্দ্র- 

নাথ ভট্টাচার্যের মতটি প্রণিধানঘোগ্য, “সাধারণভাবে যাহাকে আমরা প্রেম 
কবিত্তী বলি, যাহাতে €দেহ ও হাদয়ের চরম আবেগ ও আকুলতা 'একটা 

অত্যাশ্চ্য গভীর অমরতার অপূর্ব স্বন্দর দপ ধারণ করে, সেনদপ প্রম-কবিতা 
রৰীক্্-সাহিত্যে বিরল ৮১ রবীন্দ্রকাব্যে প্রেম বাশ্বধর্মী নয়, তা মূলতঃ 

ভাব্ধম্মা ৷ 

উশ্বর-চিস্তা রবীন্দ্রকাব্যের একটি অন্যতম আলোচনার বিষয় । তার 

আধ্যাত্মিকতা কোন প্রচলিত বিশেষ ধর্শনীতির বিধান মেনে নয়। 

উপনিষদের অছৈত ব্রহ্মবাদ প্রাচীন ও মধ্য যুগের সাধকদের উপলব্ধি এবং 
সর্বোপরি আপন অধ্যাস্্ উপলব্ধির মিশ্রণে রবীন্দ্রনাথের ভগব্দ চিন্ত! বিকাশ 

লাভ করেছে । ভগবানকে তিনি মহান্ পুরুষরূপে, অনস্ত এশবর্ধময়র্ূপে কল্পনা 
করেছেন । তিনি বিশ্বের তষ্টিকর্ত, প্রভু, সত্যন্বরূপ ও জ্ঞানন্বরূপ । ভগবানকে 

১.  রৰীন্দ্রকাব্য পরিক্রম। (১৩৬৪), পু ৭২ 



[ কুড়ি] প্রাক্-কথা 

এইভাবে অন্ছভবের যুলে আছে উপনিষদীয় অইৈত ব্রদ্দের প্রভাব । তার 
নানা সঙ্গীতে, টৈবেছ্যের কবিতায়, গীতাঞ্লি, গীতিমাল্য এবং গীতালির কিছু 

কবিতায় এবং শেষ জীবনের কয়েকটি কবিতায় এই ভাব প্রকাঁশ পেয়েছে । 
নৈবেন্ কাব্যে কবির ভগবানের কাছে পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ ।__ 

ভক্ত করিছে প্রভুর চরণে 

জীবন সমর্পণ । 
_ নৈবে্য, ১৬ সংখাক কবিতা 

সমগ্র বিশ্বই ভগবানের লীলাক্ষেত্র, বিশ্বের বিচিত্র প্রকাশের মধ্য দিয়ে তা 

প্রকাশ । তাই বিশ্বের কোন কিছুকেই ত্যাগ করার প্রয়োজন নেই ঈশ্খ 

লাভ করার জন্য । জগৎ ও জীবনের সৌন্দর্য, মাধুর্ধ, প্রেম ও প্রীতির 
দিয়েই মুক্তির আন্বাদ লাভ করা যায়। তাই কবি বলেছেন-__ 

ইক্দিয়ের দ্বার 

রুদ্ধ করি ষোগালন, সে নহে আমার । 

যে-কিছু আনন্দ আছে দৃশ্টে গন্ধে গানে 

তোমার আনন্দ রবে তার মাঝখানে ! 

মোহ মোর মুক্তি ব্ধপে উঠিবে জ্বলিয়া, 
প্রেম মোর ভক্তিক্রপে বহিবে ক্ষলিয়া । 

__নৈবেছ্, ৩* সংখ্যক কলি 

আবার কখনও কখনও কবি ভগবানকে লীলাময়রূপে, সখাব্দপে এবং 

প্রিয়তমক্জপে অআন্ঃভব করেছেন । খেয়া, গীতাঞ্জলি, গীতিমাল্য এবং 

গীতালির কবিতায় কবির এই ভগবদ অন্ুভূঁতর প্রকাশ লক্ষ্য করা যায় । 

খেয়া কাব্যে লীলাময় ঈশ্বরের প্রথম অন্থভূ-ত, গীতাগ্তলি, গীতিমাল্য ও 

গীতালি-তে এর পূর্ণবূপ । গীত্রাঞ্জলির কবতাগুলিতে ভগবানের সঙ্গে মিলিত 
হবার আকুল আগ্রহ এবং সেই বাঞ্ছিত মিলন না হওয়ার জন্য বেদন! প্রকাশ 

পেয়েছে _ 

যতবার আলো জ্বালাতে চাই 

নিবে যায় বারে বারে । 

আমার জীবনে তোমার আসন 

গভীর অন্ধকারে ৷ 



প্রাক-কথা [ একুশ] 

ঘে লতাটি আছে শুকায়েছে মূল__ 

কুঁড়ি ধরে শুধু, নাহি ফোটে ফুল, 

আমার জীবনে তব সেবা তাই 

বেদনার উপহারে | 
__শীতাঞ্জলি, *শ২ সংখ্যক কবিত। 

গীতাঞগ্জদলর বিরহ গীতিযাল্য-এ এমে অনেকটা সাস্বনা লাভ করেছে । 

গীতিমাল্য-এ ভক্ত ও ভগবানের নিবিড় মিলন ঘটেছে । তবে এই মিলনেই 

সাধনার পরিসমাঁণপ্য ঘটে নি. নব নব বূপে তিনি সেই পরমানন্দকে আস্বাদন 

করতে চেয়েছেন । রবীন্দ্রনাথের এই যুগের আধ্যাব্মিকতা সম্পর্কে শ্রীঅজিত- 

কুমার চক্রবত্তা বলেছেন _” গীতাঞ্জলি" ও 'গীতিমাল্য” এই ছুই নামের মধ্যেই 
ছুই কাব্যের পার্থকা দিব্য স্ছচিত হইয়াছে গীতাঞ্জলি” ঘেন দেবতার পায়ে 

সসন্্রষ গীতি নিবেদন -_সেখানে 'দেবত জেনে দূরে রই ক্াড়ায়ে ; বন্ধু বলে 

ছুহাক ধরিনে', গীতিমালা” বধূর গলায় গীতিমাল্যর উপহার । দুরত্তের বাধা! 

দূর হইয়া অত্তান্ত নিকট নিবিড় পণ্রিচয় ।৮১ 

মানুষের প্রেম না হলে ভগপানের লীলা সার্থক হয় না। মাহ্ছষ যেমন 
ভগবানকে লাভ করার জন্য বাকুল তি-নও তেমনি মান্ষষের প্রেম লাভের জন্য 

উতৎস্ক-__ 

আমায় নইলে, ভ্রিভুবনেশ্বর, 

তোমার প্রেম হত “ষ মিছে । 

_শীঙাঞ্জলি, ১১১ সংখা কবিত! 

রবীন্দ্রনাথের এই ধারণার সঙ্গে টবষ্বের লীলাবাদের সাদৃশ্ত আছে। 
৫বষ্কবগণ মানবীয় রসে দেবতাকে আরাধনা করেছেন । সেখানে পরম রস- 

স্বরূপ আপন লীল1 আন্বাদনের জন্য বহু হয়েছেন । ব্বীন্দ্রনাথের সঙ্গে বৈষ্বের 

লীলাবাদের সাদৃশ্ট থাকলেও টৈষ্ণবের তাত্বিক মতবাদ রবীন্দ্রকাব্যে 
অন্তপস্থিত । 

ঈশ্বরের অজান। রহস্যময় একটি রূপ কখনও কখনও ববীন্দ্র-মানসে প্রতিভাত 

হয়েছে । বিশ্বের নিয়ত পরিবর্তন, ভাডা-গড়া, প্রকৃতির বূপ-বৈচিজ্ক্য* মানব 

(জীবনের জন্ম-স্বতূযু, সুখ-ছুঃখ, সমন্তের মধ্যেই পরম লীলাময়ের রসলীলা । এই 

১. কাব্যপ(রক্রম। (১৯৪৩), পৃ. ১৪৪ 



[ বাইশ ] প্রাক্কথ! 

লীলার মধ্য দিয়েই তিনি মান্থষকে নিজের দিকে আকর্ষণ করবেন । অনন্ত কাল 

ধরে শুষ্টির মধ্যে তার এই লীলা চলেছে । মানুষও জন্ম-জন্মাস্তরের মধ্য দিয়ে, 

স্খ-হুঃখের মধ্য দিয়ে তার উন্দেশ্ট্ে অনন্ত অভিসারে যাত্রা করেছে । ভগবান 

ভাই কবির কাছে চির পথিক, 'অনস্ত পথযাত্রী __ 

যত আশা পথের আশা, 

পথে ঘেতেই ভালোবাসা, 

পথে চলার নিত্য রসে 

দিনে দিনে জীবন ওঠে মাতি। ৰ 
্াগীতালি, ৮৩ নখ্যক কবিতা 

উপরোক্ত আলোচনা থেকে র্বীন্দ্রকাব্যের প্বব্ূপ সম্পর্কে কিছু ধারণ কর। 

ঘেতে পারে । তার কাব্যে যে প্রবণতাগুলি দেখলাম মেগুলি রবীন্দ্র-মানক্টের 
উপলন্ধিজাত ফসল হলেও প্রাচীন এঁতিহা ও সংস্কৃতির সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত । 

আবাল্য উপনিষদের রস রবীন্দ্র-কবিমনকে সিঞ্চিত করেছে । টবফ্ব দর্শনের 

অচিস্ত্য ভেদাভেদ তত্ব ও লীলাবাদ, মধ্যযুগের মরমী সাধু কবীর, দাদু প্রভৃতির 
রচনা ববীন্দ্-কবিমানসকে কিছু পরিমাণে প্রভাবিত করেছিল । কাব্য রচনার 

প্রথম যুগে বিহারীলালের রোমান্টিক মিষ্টিক তৌন্দধানগুভূতি রবীন্দ্রনাথের 
সৌন্দর্যের বস্তভ-নিরপেক্ষ ভাবময় সত্তার কল্পনাকে যথেষ্ট পরিমাণে উদ্রিক্ত 
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পথম অধাণয় 

রবীন্দ্রকাব্যের বিভিন্ন পর্ব ও শেষ পর্ধাস্ব 

রবীন্দ্রকাব্যের এশ্বর্ধ পরম বৈচিজ্ত্যময়, রূপ থেকে রূপাস্তরে, ভাব থেকে ভাবাস্তারে 
এর অনস্ত যাত্রা । কবি হিসাবে রবীন্দ্রনাথ নিত্যই নৃতন উদ্ভাবনার পরিচয় 
রেখে গেছেন । ববীন্দ্রনাথের সমগ্র কাব্য-জীবনকে কয়েকটি পর্বে বিভক্ত করলে 
প্রত্যেক নূতন পর্ধে আমরা নব নব চেতনার উদ্বোধন লক্ষ্য করতে পারি ॥ 

আমাদের আলোচ্য বিষয় রবীন্দ্রনাথের শেষ পর্যায়ের কাব্যগুলি। কিন্তু 

শেষ পর্যায়ের কাব্যগুলির ঘে বৈশিষ্ট্য তা তার পূর্ববর্তী যুগের চিন্তার রূপাস্তর 
না এই সময়ের চিন্তাগ্তলি কবির একেবারে নৃতন ? পৃথিবীর আধিকাংশ বড় 

কবি বা লেখক ধার] দীর্ঘকাল সাহিত্যজগতে অবস্থান করেছেন তাদের রচনায় 
একটা ক্রম-বিবর্তন বা ক্রম-পরিণতি লক্ষা করা যায়, রবীন্দ্রনাথও এর ব্যতিক্রম 

নন । ওয়ার্ডস্ওয়ার্থও রবীন্দ্রনাথের মত দীকাল ধরে কবিতা রচনা করেছিলেন ; 

তবে তাঁর শেষ জীবনের কবিতা কে।ন মহান স্বাক্ষর বহন করে না ; একথা 

অনেক সমালোচকই তার সম্বন্ধে বলেছেন। কিন্ত রবীন্দ্রনাথ সন্বদ্ধে একথা 

বল। ঘায় না । তিনি ষতই জীবনে অন্ত-দ্দিগন্তের দিকে অগ্রসর হয়েছেন 
ততই ত্র কাব্যে নবতর সম্ভাবনার ছার খুলে গেছে । বিশিষ্ট সমালোচকের 
মতে--“বিশেষত উত্তর কাব্যের স্বল্প পরিসরেও নানাবিধ ব্যাপ্তি প্রয়াস, 

অন্বেষণ ও সম্ভাবনার ইঙ্গিত। বিশুদ্ধ কাবা বিচারে অশীতিপর কবির স্বৃত্যু 

অকালম্বৃত্যুই ।”ই 
রবীন্দ্রনাথের স্ুক্ম জীবনচেতনা, প্রাণ প্রা ও প্রকাশের নানাবিধ বূপ' 

রবীন্দ্রকাব্যকে গৌরবের উচ্চাসন দিয়েছে । এ হেন বৈচিত্র ও বিস্তৃতি বিশ্ব- 

সাহিত্যে ছুর্গভ। রবীন্দ্র-কবিচিত্ত চিরপঘিক ও চিরচঞ্চল। তাই তার মন 
কোথাও থেমে থাকে নি, তার কাব্যে তাই 'ঝতু পরিবর্তন” হয়েছে বারবারই । 
কাব্যের এই নব নব রূপ ও বৈচিজ্র্যের মূলে রবীন্দ্রনাথের বিশিষ্ট মানস 
প্রকৃতিরই প্রতিকলন, স্থির মধ্য দিয়ে ববীন্দ্রনাথ নানাভাবে নিজেকেই 

প্রকাশ করেছেন । রবীন্দ্রনাথের এই ব্যক্তিসত্তা ব1 আমি অসীমের অচ্চর, 

শীশিশিরকুমার ঘোব, রবীক্্রনাথের উত্তর কাব্য ( ১০৬৮ ), প*১২ 
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'ততাই তার অন্তর্নিহিত কবিস্বপ কোন ীম। বা বন্ধনের অধীন নয়, সমগ্র 

দেশকালে পরিব্যাপ্ত। তার এই অখগ্ড দৃষ্টিভঙ্গী কবির জীবন ও সাহিত্য 

॥ ক্উভয়কেই প্রভাবিত করেছে । কবি স্যক্টির মধ্যে উপলব্ধি করেছেন অনস্ত 

বাকা । তাই স্থন্ট কোন একটা ব্ূপের মধ্যে আবদ্ধ নয় । কবির ভাবজীবনেও 

এই চির-পরিবর্তনশীলতা এবং চলিফ্ুতা লক্ষ্য করা ঘায়। কোন বিশেষ, 

ভাবধারা বা চিন্তার মধ্যে কৰি স্তার মনকে দীর্ঘকাল আবন্ধ রাখতে পারেন নি। 

নব নব কূপ ও ভাবের আকর্ষণকে তিনি এড়াতে পারেন নি বলে তার স্যিতে 

ফুটে উঠেছে বিপুল টৈচিত্র্য । কোন বিশেষ চিন্তার মধ্যে তিনি চরম 

সার্থকতাতে অক্কভব করেন নি। কবি বারে-বারেই তার কাব্য-জীবলের 

সমাপ্তি হয়েছে বলে মনে করেছেন, কিন্ত কিছুক্সালের মধ্যেই নূতন ভাবধারা 

ও নবচিস্তার স্যাক্ষর নিম্নে আবির্ভূত হয়েছে তার নূতন কাব্য। তাই 

পরিশেষ বচনার পরেও কবিকে পুনশ্চ দিয়ে আবার নৃতন করে আরম্ভ করতে 

হয়েছে । তবে, কবির প্রত্িভা-উন্সেষের প্রথম যুগ থেকেই কতকগুলি চিন্তা ব! 

মৌল ধারণা আত্মপ্রকাশ করেছে যেগুলি তার কাব্য-রচনার শেষ পধায়েও 

অবিরূৃতই ছিল, শুধু তার আঙ্গিক ব৷ প্রকাশ -কলায় কিছু পরিবর্তন হয়েছে । 

রবীন্দ্রনাথের কাব্যগুলির মধ্য দিয়ে কবির এই বিচিত্র চিস্তা আত্মপ্রকাশ 

কারেছে। ভাবসাদৃশ্টের দিক থেকে বিচার করে কল্েকটি কাব্যগ্রন্থকে 

একত্র করে এক-একটি পর্ধায়ে বিভক্ত কর! ঘাদ্দ। বনফুল থেকে শেষ লেখা 

পর্যন্ত সুদীর্ঘ কাব্য-জীবনে কয়েকটি স্তর বা “পর্ব” লক্ষ্য করা যায় । অবশ্থয 

এই ঘুগ্গবিভাগের স্ুস্ত্র বিচারে ক্রটি থাকতে পারে। এক পর্বের কাব্য বা 

কবিতা অন্য পর্বে সন্সিবেশিত হতে পারে । তবে মোটামুটিভাবে টৈশিষ্ট্যগুলি 

উপলব্ধি কর! বাবে এবং নেই 'বৈশিষ্ট্যগুলি উত্তর পর্বে কতটা উপস্থিত তা লক্ষ্য 

করা ঘাবে। সমগ্র রবীক্দ্রকাব্যকে ছয়টি পর্যায়ে ভাগ করা যায়। 

প্রথম পর্ব : উন্মেষ পর্ব, ১৮৭৮-১৮৯০ পর্যস্ত বিস্তৃত। কবি-কাহিনী, 

বনফুল, ভত্রহ্বদয়, কালম্বগক্সা, সন্ধ্যাসঙ্গীত, প্রভাতসঙ্গীত, ১শশব সঙ্গীত, 

ভাঙ্কৃসিংহ ঠাকুরের পদাবলী, ছবি ও গান, বান্মীকিপ্রতিভা, কড়ি ও কোমল, 

০7558 

আই পর্ধের প্রথম দিকে কবির কৈশোব-প্রচেষ্টা আভা রি 

প্রোতিজা-পরিণত্তি লাভ করে নি। লবীন্নাখ তার এই প্রয়াসকে নিজে কোন 

ওয়ন্ব দেন নি। তার এই উন্মেষ পর্বের প্রথম দিকের কিছু কাব্য বিহানীলালের 
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প্রেরণায় রচিত । এই পর্ব সম্বন্ধে একটি উল্লেখঘোগ্য কথ! হুল তান এই . 
ধপ্রুতিভা স্ফরণের যুগেই কিছু কিছু ভাব কল্পনা ও আবেগকে লক্ষ্য কর! বায়, 
স্ব! তার পরবর্তা সমগ্র কাব্য-জীবনের সঙ্গে জড়িত। তবে প্রথয সুগে ঘা! 
ইঙ্গিত বা সম্ভাবনার আকারে রয়েছে পরবর্তা ঘুগে তাই পরিপূর্ণ মুক্তি লাত 
করেছে । ব্ববীন্দ্রনাথ নিজেও ম্বীকার করেছেন এই যুগের কাব্যে উচ্ছাস 
9 হ্ৃদম্বাৰেগের অসংবঘম প্রকাশ পেয়েছে । উন্মেষ পর্ব নামে যে যুগটিকে 

চিহ্িত করা হয়েছে তার মধ্যেও আবার (ক) উন্মেষ পর্বের সুচনা খে) উন্মেষ 

পর্বের পরিশতি__-এই ছুটি বিভাগ করা বাক্গ। প্রথম থেকে প্রভাতসঙ্গীত 
পর্বস্ত সুচনা অংশে এবং ছবি ও গান থেকে মানসী পরধস্ত পরিণতি অংশে 

সন্গিবেশিত কর। অধিক যুক্তিযুক্ত বলে মনে হয় । এখন কাব্যগুলির অতি 

সংক্ষিপ্ত আলোচনার মাধ্যমে মুল প্রবণতাকে উপলব্ধি কর! যেতে পারে । 

বনফুল-এ বিশ্বপ্র্তির সঙ্গে মানব প্রকৃতির নিগৃড় স্ন্ধের ইঙ্গিত পাই 

য। পরবর্তী ববীন্দ্রকাব্যের একটি মৌল উপাদান । 

কবি-কাহিনী একটি ট্রাঞজিক রোমান্প। এখানে বিশ্বজীবন ও বিশ্বপ্রেমের 

বিস্তৃত আভাস । প্রকৃতি ও মানবের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের ইঙ্গিত এখানে দিয়েছেন 

কবি। মানবজীবন ও প্রকৃতি যেন উভয় উভয়ের পরিপূরক । এই ধাবপা 

রবীন্রনাথের পরবর্তা কাব্যে আমর! বিস্তৃতভাবে লক্ষ্য করি । শেষ পায়ের 

কাব্য পত্রপুট এবং শ্যামলীর মধ্যে এবং মধ্য পর্বে সোনার তরী ইত্যাদিতে 
দ্ববীন্দ্রন্কাথের এই প্ররুতিময়তার একটি টবশিষ্ট্য ঘে লিরিক-প্রবণতা সমগ্র 

ববীজ্রকাব্যের সম্পদ, তার উন্মেষ এই রচনাগুলির মধ্যেই । 
ভগ্রন্বদয় একটি নাটকাকারে গীতিকাব্য । এখানে উচ্ছাস অতিমাত্মাক্স 

প্রাবল্য লাভ করেছে । জীবনে বাস্তব ও আদর্শের মধ্যে সমন্বস সাধনের 

প্রয়াস এবং সীমার মধ্যে অসীমকে উপলদ্ধির যে ইঙ্গিত এখানে লক্ষ্য কর! যাক্স 

তার পরিপূর্ণ প্রকাশ পরবর্তী পর্বগুলিতে লক্ষ্য কর! যাবে। 

এই পর্যায়ের সমস্ত কাব্যগুলিই হৃদয়াবেগের উচ্ছ্বাসে পরিপূর্ণ । টশশব- 
সঙীত-এর প্রায় কবিতাগুলি গাথা-জাতীম় এবং অধিকাংশই ট্রাজেডি । এই 

সময়কার রচনাত্তে টকশোরোচিত উচ্ছাস, বাক্বস্থলতা ও শিথিলত্তা পরিদৃষ্ট 

হয় । কিন্তু কবির উত্তর জীবনের বস্ত, প্রকৃতি এবং মানব সন্ধে মৌল 

ধারণাগুলির উন্মেষ এখানেই আমরা অনুভব করতে পানি। প্রকৃতি তান 

কাছে কোন দিনই নিষ্প্রাণ প্রতিভাত হয় নি। প্রক্কৃতির ভিতর তিনি একটি 
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বৃহত্তর আদি-প্রাণের প্রবাহ অনুভব করেছেন । এই ধারণা তার এই 

উন্মেষ-যুগের কাব্যে ঘেমন, তেমনি উত্তর কাব্যেও লক্ষ্য করা যায়। 
ভার শেষ পায়ের বনবাণী কাব্যে প্রকৃতির মধ্যে আদিম প্রাণস্পন্দন 

উপলব্ধির ইতিহাস ব্যক্ত হয়েছে । 

সন্ধ্যাসঙ্গীত-এ এসে কবি অপরের প্রদশিত পথ পরিত্য/গ করে নিজের 
হৃদয়ের অন্ুশাসনে চালিত হুলেন। এতদিন পর্স্ত তিনি বিহারীলালের 

প্রদর্সিত পথেই অগ্রসর হচ্ছিলেন । মনের অবরুদ্ধ অবস্থা এবার মুক্তির পথ 
ধরল । এই সময় থেকেই তিনি প্রাচীন রীতির বন্ধন ভেঙে আখ্যান-নিরপেক্ষ 
কবিতা রচনা আরম্ভ করলেন । এখানেই কবির নিজত্ব প্রতিভা বিকাশের 

স্চনা দেখা যায়! তাই এই সময়ের কবিতাগুলির একটা মুল্য আছে । এ 

সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ নিজে লিখেছেন-__“কাব্য হিসেবে সন্ধ্যাসঙ্গীতের মুল্য বেশি 
নাহইতে পারে । উহার কবিতাণগ্ডলি থে কাচ। । উহার ছন্দ, ভাষা, ভাব, 

মুক্তি ধরিয়া, পরিস্টুট হইয়া উঠিতে পারে নাই । উহার গুণের মধ্যে এই যে, 
আমি হঠ একদিন আপনার ভরসায় যা খুশি তাই লিখিকা গিয়াছি | 
স্তরাং সে লেখাটার মুল্য না থাকিতে পারে, কিন্ত খুশিটার মুল্য আছে 1৮১ 

জহ্ধাযাসঙ্গীত-এর অধিকাংশ কবিতার কেন্দ্রগত ভাব বিষাদবোধ । একটা 

অনির্দেশ বেদনা, একটা হতাশা ও একট অতৃপ্সি এই করিবভাগুলিকে অধিকার 

করে আছে । মোহিতচন্দ্র সেন যথার্থই এই অময়কে জদয় অরণ্য পর্যায়ে 

ফেলেছেন । সন্ধযাসঙ্গীত-এর শেষের দিকেই কবির চিজ্দেশে,' নৃতন 
আলোর প্রতিফলন হয়েছে । পুর্ণ প্রকাশ ঘটল প্রভাত সঙ্গীত-এ ॥ 

প্রভাতসঙ্গীত রচনার সময় কবি এক বৃহতের আহ্বান শুনেছেন-__ 

ওই শোন্ ওই ভাকিছে সবাই, 
বাহির হইয়া আয়। 

_-প্রস্তাতপঙ্গীত, "আহ্বান সঙ্গীত' 

এই কাব্যের 'নিঝরের স্বপ্পভঙ্গ কবিতাকে কবি-জীবনের একটি স্চক কবিতা 

বলতে পারি। ঘমোহিতচন্দ্র সেন এই কবিতায় কবির “হবদয়-অরণ্য থেকে 
নিক্ষমণ বলেছেন। এই একটি কবিভাতেই রবীন্দ্রনাথের এ যুগের মানসিক 
অবস্থার সম্যক চিত্র পাওয়া যায়। 

১. পবীন্দ্রনাথ, জীবনম্ত্রতি (বিশ্বভারতী ১৯৬২ ), পু ১১২ 
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এই কাব্যে কবির প্রকৃতি ও মানবের সঙ্গে কবির মানসিক মিলন সংঘটিত 

হুল । রবীন্দনাথের পরবর্তী কাব্য-ধাবায় যে মানব ও প্রকৃতি একটি বিশিই 

"মাসন লাভ করেছে এখানে কবির সেই মনোভঙ্গীর স্থচনা লক্ষ্য কর। যায় । 

সমগ্র স্যির অন্তরালে এক আনন্দময় নিত্য সত্তার উপলদ্ধি এই কাবোর 

প্রতিধ্বনি" কবিতার মধ্যে দেখা যায়, এই দৃষ্টিভজীই শেষ পধায়ে এসে 
বিশ্বৈক্যবোধ ও অখগ্তার ধারণায় সংহত হয়েছে | এখানে কবির বিশ্বের 

ক্ষণস্থায়িত্ব ও জীবনের অনিত্যত। সম্বন্ধে উপলদ্ধি হয়েছে । কবির মৃত্যু 

সম্বন্ধে ঘে ধারণা পরবর্তীকালে দেখা যায় অর্থাৎ ম্বত্যুতেই জীবনের 
পরিসমাপ্সি নয়, স্বত্যু অনন্ত জীবনপ্রবাহের একটি বিশেষ অবস্থা মাত্র, মৃত্যুর 

মধা দিয়ে নবজীবনে উত্তরণ _এখানেই তার পরিচয় পাওয়া! যায়__ 

নাই তোর নাই বে ভাবনা, 

এ জগতে কিছুই মরে না। 
_ _প্রভাতলঙ্গীত, 'অনজ্ঞ-জীবন' 

প্রভাতসঙ্গীত পর্ধস্ত কাব্যগুলিতে কৈশোরের একটা নিজম্ব বেদনা ব্যক্ত 

হয়েছে । তবে এই বেদনা! তিনি প্রভাতসঙ্গীতে-__এই অতিক্রম করে গেছেন ॥ 

তার মনের মধ্যে নব চেতনার আবির্ভাব তিনি অন্তভব করেছেন এবং সজে 

সক্ষে জড় ও চেতনের মধ্যে বিশ্বচেতনাকে উপলব্ধিও এই পর্বেই ঘটে গেছে । 

এইই পর্বস্তই উন্মেষ-পর্বের সূচনা অংশ বলা হয়েছে । &শশবের অবরুদ্ধ 

মানমনিক অবস্থার পরিব্র্ভন ঘটে গেছে এবং এর পর থেকে আমরা কবির 

স্থষ্টিতে নৃতনত্ব ও নব নব ভাববৈচিত্র্য দেখতে পাব । 

উন্মেষ-পর্বের পরিণতি অংশে তিনটি কাব্যগ্রস্থকে স্থান দেওয়া হয়েছে। 

অনেক বিদগ্ধজন এই প্রভাতসঙ্গীত পর্যস্তই রবীক্দ্রকাব্যের প্রথম অংশ বলে 

টিহ্িত করেছেন । কিন্ত মনে হয্স প্রতিভার উন্মেষ থেকে যে কাবো এসে 

প্রন্তিভী পরিণতি লাভ করে মেই পধস্তই উন্মে-পর্ব বলে অভিহিত হওয়া! 

উচিত এবং তেই পরিণত শক্তির কাব্য থেকে অন্যান্য ভাবধারা-সহ্গলিত 

কাব্য-পরম্পরার মধ্য দিয়ে অন্যান্ত পর্যায়কে বিভক্ত করা যুক্তিযুক্ত । এই 

ধারণার বশবর্তী হয়েই উন্মেষ-পর্বের বিস্তৃতি মানসী পধস্ত ধরা হয়েছে । 

ছবি ও গান-এ আমরা কথার ফ্রেমে ছবিকে বাধবার একাস্ত প্রয়াস লক্ষ্য 

করি। সৌন্দর্-উপভোগই এই কাব্যের মূল স্থুর । “বাছর প্রেম” কবিতাটিতে 

আ.জ্মকেন্দ্রাভিমুখী ভোগপ্রবৃত্তির অকল্যাণকর শক্তির কথা বলেছেন । 
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পরবর্তী কাব্যগুলিতে কবি এই ভোগাকাজক্কাকে প্রেম ও সৌন্দ্ধের 
ভূমিতে স্থাপন করেছেন । এইটাই ববীন্দ্রকাব্যের একটি অন্যতম মূল সুর । 

কড়ি ও কোমল-এর কবিতাগুলিতে মানবজীবনের বিচিজ্র লীল1রহস্তের 

প্রকাশ । কবির মর্ভ্যপ্রীতি ও মানব্গ্রীতির স্বাক্ষর এই কাব্যটিতে । প্প্রাণ 

কবিতায় বলেছেন__ 

মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে, 

মানবের মাঝে আমি বাচিবারে চাই । 

কবির এই মর্ভ্যঞ্ীতি ও মানব্প্রীতি উত্তর কাব্যের একটি অন্যতম ৫বশিষ্ট্য ॥ 

প্রথম যুগে কবি মানবকে সাধারণ দৃষ্টিতে দেখেছেন । স্থথ-ছুঃখ বিরহু- 
মিলনপূর্ণ সংসারের মধ্যে স্থাপন করে তাকে উপলন্ধি করেছেন। কিন্তু 

শেষ পর্যায়ে রবীন্দ্রনাথের মানবপ্ীতি মানব-বন্দনায় পরিণত হয়েছে । 
ংসারিক মানবের মধ্যে তিনি নিত্য-মানবের উপস্থিতি অনুভব করেছেন । 

নারীর দেহসৌন্দয বর্ণনামূলক কবিতীক্ষ কবি দেহের মধ্যে দেহাতীতের সন্ধান 
করেছেন। এখানে কবির মৃত্য-চেতনার একটি পরিণত রূপ দেখা যায়। 

কোথায়” শাস্তি, তিন, পুরাতন ইত্যাদি কবিতায় কবির ম্ৃত্যু-ভাবন। 
প্রকাশিত । এই মৃত্যু চেতনার একটি মহিমান্থিত রূপ দেখা যায় ০শেষ 

পর্যায়ের কাব্যে । মৃত্যু ঘে জীবনের একটি স্বাভাবিক পরিণতি এই ধারণ! 

কড়ি ও কোমল-এর মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। ভড. নীহাররগ্রন রায় বলেছেন 

-_বস্তত, নিবিড় ম্বত্যু-ভাবনার প্রথম স্থচনা এই কড়ি ও কোমল গ্রস্থেই 

এবং উত্তর জীবনে নানাভাবে নানা রূপে সেই ভাবনার প্রকাশ ।”১ এরই 

কাব্যে কবির ভোগাকাজ্ষা একটি সৌন্দ্যমিশ্রিত রোমান্টিক দৃষ্টিতে ধরা! 
পড়েছে যার চরম প্রকাশ সোনার তরী, চিআ্রা ইত্যাদিতে । *€শষ কথা 
কবিতায় কবির রোমান্টিক অতৃপ্তি লক্ষ্য করা যায় । এই অতৃপ্তি ও প্রকাশের 

আকাডক্ষাই কবিকে নৃতনতর ভাব ও স্্টির দিকে অগ্রসর করায় । তাই 

ববীজ্্রকাব্যে অ।মবা বারবারই পালা-বদল লক্ষা কৰি । 

কডি ও কোমলের মধ্যে কবির অপরিণত শক্তির যেটুকু পরিচয় ছিল 

মানসীতে এসে তা লুপ্ত হয়ে গেল। “মানসী তেই কবি প্রথম স্বমহিমায় 

প্রতিষ্রিত হয়েছেন । কবিতাগুলি স্ুশ্ত্শ পখবেক্ষণ» তীত্র অন্কভূতি, ভাব- 

গভীবতা ও ছন্দসম্পদে সমৃদ্ধ । পরবততীকালে এই সম্বদ্ধি সোন।র তরী, 

১, ড. নীহাররপ্রন বায়, রবীক্দ্রপাহিত্োর ভূমিকা (১৩৬৯ ), পু ৪৯ 
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চিত্রা, চৈতালি, কল্পনা, বলাকা ও পৃরবীতে বিচিত্রতর কূপ লাভ করেছে । 

মানসীতে প্রেম ও সৌন্দর্যকে আদর্শায়িত করা হয়েছে । কামনার আবিলতা! 
ও সঙ্গীর্ণতা-মুক্ত বিশুদ্ধ মৌন্দর্য ও অনন্ত প্রেমের জয়গান করা হয়েছে । কবি 
প্রতিভা-উন্মেষের আদিলশ্ল থেকে ধাপে ধাপে “মানসী” যুগের চিন্তাধারায় 
উপনীত হয়েছেন । সন্ধ্যাসঙ্গীত-এর অবরুদ্ধ আবেগ প্রভাতসঙ্গীত-এর 

বিশ্বমানব ও বিশ্বপ্ররূৃতির মন্যে মুক্ত পেয়েছে ॥ কড়ি ও কোমল-এ মানব- 

জীবন ও নারীর মুখোমুখি ঈ[ডিয়েছেন। োগপ্রবুত্তি এবং খণ্ডতা এবৎ ক্ষণ- 

স্থায়িত্বের উপর নিত্যতা ও অথগুত্তাকে স্থাপন করলেন মানসী-তে । দেহাতীত 

অপার্ধিবতার মধোই প্রকৃত প্রেমকে উপলব্ধি করলেন । রবীন্দ্রনাথের ৫প্রম- 
চিন্তার ভাবধর্যাঁ ব্ূপটি এখানে প্রকাশিত হয়েছে যা পরব্তীকালে সোনার 
তরী, চিত্রা ইত্যাদির মধ্য দিয়ে শেষ পর্যায়ে সঞ্চারিত হয়ে গেছে । 

মানসী-ব নিপর্গ-সম্পক্ষিত কবিতার মন্যে রবীন্দ্রনাথের ঘে প্রক্তি-চেতনার 

পরিচয় পাওয়া যায় তা পরবর্তীকালে আরও সমৃদ্ধ হয়েছে । “অহল্যাব প্রতি 
কবিতায় কবির যে বিশ্বপ্রকতির সঙ্গে একাজ্মতার মনোভাবটি দেখা যায় 

পরবর্তীকালে “সানার তরী" এবং শেষ পধায়ের অনেক কবিতায় এই বিশ্বৈক্য- 
বোণের পরিচয় আছে । 

এছাড়াও মানসী-তি দেশের অবস্থা সম্পর্কে ও কবির সমালোচক- 

সম্প্রদায়কে উলেখ করে কিছু কবিতা আছে । শেষ পর্যায়ের কাব্যেও এই 

সমকার্ীন সমাজ-সচেতনতা লক্ষ্য কর যায়। তবে বক্তব্যে ও আঙ্গিকের 

পরিবর্তন শেষ পর্যায়ের কাব্যের একটি ৫বশিষ্ট্য | 

মানসী-তেই কবির অসীম আবেগ ও স্থৃতীত্র অনুভূতি প্রকাশের যথার্থ 

পথ খুঁজে পেয়েছে । এইখানে কবির উন্মেষপর্বের সমাপ্ত্ি। প্রতিভার 

স্ষুরণ থেকে প্রতিভার স্ফিতি পধন্তই এই পর্বের আলোচ্য । এরপর নুতন 

চিন্তা ও ভাবধারা নিয়ে নৃতন পর্ব আবিভূত হয়েছে। পু 

দ্বিতীয় পর্ধের নাম দেওয়া যেতে পারে সৌন্দর্ধান্ুভৃতির পর্ব । ১৮৯০-১৮৯৬ 

সাল পবস্ত এই পর্বের বিস্তার । এই সময় তিন সোনার তবী, বিদায়-অভিশাপ, 

চিত্রা ও টচতালি পচন! করেছেন । এই দ্বিতীয় পর্বে রচনায় শিথিলতা দুব্বীভূত 
হয়েছে | 4৯ £010-এর দিক থেকে তিনি পরিণত হচ্ছেন । পপ্রম, সৌন্দর্জ- 

বোধ ইত্যাদি বিষয়ে এই পরবে কবির মন একান্তভাবে ব্যাপৃত ॥। সোনার তরী 

ও চিত্রায় দেহোঁত্তর প্রেম ও পরিপুর্ণ বিশ্ব-সৌন্দর্যানুভূত্তির অক্ত্রিম প্রকাশ । 
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এই পর্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবণত। হচ্ছে প্রকৃতির সঙ্গে নিবিড় একাত্মবোধ 

এই কবিভাগুলির শৌবুব তার অপূর্ব ছন্দ ও শব্দচয়ন-কোঁশল । 
পদ্যা রবীন্দনাথের কাবা জীবনের একটি অন্যতম প্রেরণ । পন্মার ্রেরণা- 

সঞ্জাত অপূব কাব্য সোনার তক্রী। বুবীন্দ্রনাথের অন্যতম পত্রসাহিত্য 

ছিন্পক্জীবলী এ চ্ছোটগল্ল গুলিতে পদ্মার প্রভাব অপদিবসীম । সোনার ভরী-তেত 

পৌছে কবির 'প্রকৃতি ও মানব -চেতনা দৃঢ় ও পরিণত রূপ লাভ করল । 
বাংলার উন্মক্ত পল্লী-প্ররুত্তির মনে কলি প্রক্ুন্তির অনাবিল [সীন্দর্য ও পল্লী- 
বাংলার জ্রীবনপারাকে ঘনিষ্ঠভাবে উপলন্ষি করলেন । 'প্রকুত্তিকে অথগুভাবে 

উপলব্ধি করায় বিশ্বপ্রকৃতির অন্তরালের রহস্য ও সীন্দধ সন্গন্ধে কবির যে 

সচেতনতা বা এক কথায় যাকে বিশ্ববোপ বলে অভিিত করা যায় তা সোনার 

তরী-র পরবততী রচনা গুলিতেত অভিব্যক্ত হয়েছে | 

সোনার তরী ও চিত্রা কাবো কবির কলনা বুহন্তর জীবনের সঙ্গে যুক্ত 

হয়েছে । এই যুগে কবি শুধুমাত্র ভাবের দিক থেকে যে স্থিতি লাভ করেছেন 

তা নয়, প্রকাশভঙ্গীর দিক থেকেও কবির কাব্য সম্বদ্ধ হয়ে উঠেছে । ছন্দ 
হযেছে সংযত ও গাক্ভীর্ষপুর্ণ * আবেগে, কল্পনায় মননে, আঙ্গিকে এই যুগের 

কাব্যে ঘে মহিমাঙ্সিত রূপ ফুটে উঠেছে তার ভুলনা পাওয়া যায় পরবর্তীকালে 
বলাকা ও পুরবী-র যুগে । 

এই যুগে কেউ কেউ “জীবনদেবতাঁর যুগ বলে অভিহিত করেছেন । 

"এই “চেতনা” রবীন্দ্রনাথের কাবা-প্েরণার উতৎসম্বরূপ বলা যায় । এই প্রত্যয় 

শুধু এই যুগেই নম, কবির সমগ্র কাবা-জীবনে এই ধারণার উপস্থিতি লক্ষ্য 
করা ঘায়। চিআা-মম এই ধারণা অপ্িকতর স্প্গু হয়েছে এবং কল্পনা, বলাকা, 

পূরবীর মধ্য দিয়ে শেষ পর্যায়ের কাবাগুলিতে নব নব কূপ ধারণ করেছে । 
চিআম জীবনদেবত। পর্যায়ের কতকগুলি কবিতা আছে । 

সোনার তরী-র প্রেম ও সৌন্দ চিত্রা পরিপুর্ণতা লাভ করেছে | ছোট 
ছোট আুখ ও আনন্দ এই কাবোর কবিতাগুলিতে লক্ষা করা যায়। চিত্রা-র 
কতকগুলি কবিতাম্ কবির ব্যক্তিজীবন এবং অন্য কয়েকটি কবিতায় বিশ্ব- 

জগৎসংসার ব্দপায়িত হয়েছে । অনিবচনীয় সৌন্দর্যের স্তিমূলক কয়েকটি 

কবিতা আছে এই কাবো । এই সময়ের মধ্যেই কবি তার তমীল বিশ্বাস গুলিতে 

স্থিতিিলাভ করেছেন । তাই প্রাস্তিক-এ কবি যে আহ্বান করেছেন তার সঙ্গে 

চিআম কবি ঘেডাক দিয়েছেন তার পার্থক্য খুব [বেশি নয় । 
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এবার ফিরাও মোরে" কবিতায় কবি উৎপীড়িত-লাস্কিত, ব্যঘিভ-হূর্বলের 
'অসহায়তার প্রতিকারকল্ে মান্গবদক সচেতন করেছেন__ 

কবি, তবে উঠে এসো _যর্দি থাকে প্রাণ 

তবে তাই লহো। সাথে, 'তবে তাই করো আজি দান। 

বড়ো ছুঃখ বড়ো ব্যথা _সন্মুখেতে কষ্টের সংসার 
বড়োই দরিদ্র, শূন্য, বড়ো ক্ষুদ্র, বদ্ধ অন্ধকার । 

রবীন্দ্রনাথের জীবনের একেবারে অন্তিম পধায়েও রবীন্দ্রনাথ মনুষ্যুন্তের লাঞ্চনায় 

কাতর হয়েছেন । প্রান্তিক-এ বুবীন্দ্রনাথের একই সবের আহবান_ 

নাগিনীরা চাবি দিকে ফেলিতেছে বিষাক্ত নিশ্বাস, 

শান্তির ললিত বাণী শোনাইবে ব্যর্থ পরিহাস-_- 

বিদায় নেবার আগে তাই 

ভাক দিয়ে যাই 

দানবের সাথে যারা সংগ্রামের তরে 

এস্ভতত হত্তেছে ঘবে ঘবে। 

_-প্রান্তিক, ১৮ সংখাক কৰিতা! 

চৈতালি এই পধধায়ের শেষ ফসল, চিত্রা-য় কবি যে পরিণতি লাভ করেছেন 

চৈতালিতে তাকে অতিক্রম করার আভাস দেখতে পাই । এই কাব্য সম্বদ্ধে 
নীহাবরঞন বায় বলেছেন--"হয্ত কবি একথা মনে করিয়া থাকিতে পারেন যে, 

এই কবিতাগুলি তাহার কবি-জীবনের শেষ ফসল , এই ধরনের ধারণা উত্তর 

জীবনে বার বার কবির মনে জাগিপ্লাছে । তবে সত্য সত্যই ঠচত।লি একটি 

স্বদীর্ঘ জীবন-পধায়ের শেষ ফসল বলিলে অন্যায় কিছুই বল! হয় না।”৯ 

“সোনার তবী'-চিত্রা যুগের বসান্ুভূতি একটা পরিপূর্ণ রূপ লাভ করেছে 

চৈতালিতে । এখানে কবির মানসিকতা শান্ত, স-হত । অনুভূতির তীব্রতার 

পরিবর্তে এখানে গভীর উপলব্ধি । কবির কাব্য-জীবন ঘে একটি পরিবর্তনের 

সম্মুখীন তার ইঙ্গিত চৈতালিতে স্পষ্ট । পূর্ববর্তা কাব্যগুলির ন্যায় এখানে 
বিশ্বনিসর্গ এবং অনস্ত সৌন্দযের উপলন্ধিই প্রধান হয় নি, এখানে মানবজীবনের 

প্রতিই কবির অধিক আকর্ষণ । এই স্বল্প-আয়তন কাব্যটিতে কবির মর্ত্যপ্রীতি 

ও মানব্সীতি অপুর্বকূপে প্রকাশিত হয়েছে । এই মানব্প্রীতির ফলে কবি 

মানবমহিমা ও আদর্শবাদের প্রতি আকুষ্ট হয়েছেন, ঠচৈতালিতে এই মনোভাবের 
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শ্চনা বল যায় । পরবর্তাকাঁলে কথা ও কাহিনী এবং ৫নবেছ্য-র মধ্যে 
এব পরিপূর্ণ প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। এই কাব্যে কবির এতিহা চিস্তারও 

পরিচয় আছে, প্রাচীন ভারত ও তপোবনের আদর্শের প্রতি আনুগত্যের 

সচল]! এখানেই । ববীন্দ্রকাব্যের ক্রম-পরিণতিন্ ইতিহাসে চৈতালি-র 

স্বর ঠিক ধারাবাহিকতা রক্ষা করে না, সোনার তর্ী-চিত্রা-র সৌন্দয ও আনন্দ 

এখানে অঙ্গপস্ফিত । 

এই কাব্যের সনেটগুলি উল্লেখযোগ্য । কডি ও কোমল-এই নেটে প্রথম 

দর্শন পাই এবং এর পূর্ণ তর ব্ূপ নৈবেছ্য-এ | 
এই ঠচতালি-তেই ব্রবীন্দ্রকাব্যের একটি পর্বের অবসান । পরবতী পধায়ে 

'আমর। নৃতন ভাবধারা-সন্ঘলিত নৃতন কাব্য-প্রবাহের দর্শন পাব । 
তৃতীয় পর্বের বিস্তৃতি ১৯০০-১৯১২-১৩ খ্রীষ্টাব্দ । এই পর্যায়কে এতিহ্চিস্তা ও 

গভীরতর মননপর্ব বলা যায়। এই পর্ধে কবির চিন্ত] প্রাচীন ভারতীয্ম 
এভিহোর মধ্যে বিচরণ করেছে । কথা, কাহিনী, কল্পনা, কণিকা, ক্ষণিকা, 

টনবেছ্, স্মরণ, শিশু, উৎসর্গ, খেয়া! প্রভৃতি এই সময়ে রচিত । কথা থেকে 
ক্ষণিকা পর্যস্ত কবি-জীবনের একটি বিশিষ্ট সন্ধিক্ষণ বল। যায় । 

প্রাচীন ভারতের শৌর্ধ, বীর্য, ত্যাগ, তিতিক্ষা ও মহত্বের উপাখ্যান কথা ও 
কাহিনীতে রূপ লাভ করেছে । এই যুগে শুপুমাত্র প্রেম ও লৌন্দর্ধসাধনায় কবিমন 
তপ্ত থাকতে পারে নি, বৃহৎ আদর্শ ও মন্ুষ্যত্থের দিকে ধাবিত হয়েছে । প্রাচীন 
ভারতের ইতিহাস পুরণ ও আখাগপ্রিক।গুলির মধ্যে কবি দেই পরিপূর্ণ আদর্শের 

মুক্তি দেখতে পেয়েছেন । তাই কথা ও কাহিনী-র বিষয়বস্ত কবি এইথানেই 
সন্ধান করেছেন । 

কল্পনা রবীন্দ্রনাথের একটি অন্যতম কাব্য, সোন।র তবী-চিআ।-র প্রেম ও 

সৌন্দর্যসাধনার সঙ্গে এখানে যুক্ত হয়েছে মহাজীবনের ইঙ্গিত। কল্পনা-র 
ধ্যান-ধারণা পরিণতি লাভ করেছে ৫নবেছ্যি-এ । এই কাব্যে কবির মন, ত্যাগ, 

বীর্য, সত্য, নিষ্ঠা এবং শাশ্বত ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে । এখানে কবি 

অতীতের দিকে দৃষ্টি দিষেছেন তাই (প্রম-সৌন্দর্ব-কল্পনামূলক কবিতাগুলিকে 
কবি প্রাচীন ভারতীয় পরিবেশের মধ্যে স্থাপন করেছেন । 

কল্পনার চিন্তাধারা! ইনবেছ্যে এসে আরও পরিণত হয়েছে । যে ধ্যাননিমগ্র 
গভীর প্রশান্তির সর কল্পনায় ধ্বনিত টৈবেছে এসে তা আব্রও নিবিড়তব 

হর়েছে । কিন্ত এই ছুটি কাব্যগ্রন্থের মধ্যে আর একটি কাব্য রচিত হয়েছে £ 
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সেটি হল ক্ষণিকা। এই কাব্যের £বচিত্র্যের অস্ত নেই । এখানে রচনার চালট? 
হালকা । €নবেছ্ধ-এর গভীর চিস্তাগুলি ক্ষণিকঁতে সরলভাবে প্রকাশিত 
হয়েছে । এই কাব্যের আপাত চটুলতার অন্তরালে আছে গভীর ইন্দিত। 

রবীন্দ্রনাথের টবচিত্র্য ও আধ্যাত্মিক আ্তিক্য-বোধ সমস্ত পর্বগুলিতে বিভিন্ন রূপে 

প্রকাশিত হচ্ছে । চিত্রা-তে যে ম্বৃত্যুচিস্তা আছে ক্ষণিকা-তেও সেই চিন্তার প্রকাশ 
কিন্তু ভঙ্গীট] ভিন্ন। এই কাব্যের কবিতাগুলিতে একটা উন্দীপন। ও উল্লান যুক্ত 
হয়ে গেল । পরবর্তী যুগে রবীন্দ্রনাথ প্রেম-সৌন্দ্য ও মাধুর্ধমক্স দিনগুলিকে 
পরিত্যাগ করে মহান গভীর মহাজীবনের দিকে অগ্রসর হয়েছেন, পরিচিত. 

জীবন থেকে বিদায় নেওয়ার তেদনা পরিহাসমুখর চটুল ভঙ্গীতে বণিত হয়েছে 

ক্ষণিকায়। এই কাব্যের ভাষা-চয়নে ববীন্দ্রনাথ অপূর্ব দক্ষতার পরিচ 
দিয়েছেন । কথ্য ভাষায় এবং হসন্ত শব্দের বাবহাবে ক্ষণিকাবর বচনাভঙ্গী তীক্ষ 
সরস এবং মাধুধময় হয়ে উঠেছে । 

এই পর্ধেরই পরবর্তী অংশে কবির মনন গভীরতন হয়েছে । তালি 
থেকে ক্ষণিকা পরস্ত কবিমানসে পূর্ণতার দিকে যে ক্রমবর্ধমান অ|কর্ষণ লক্ষ্য 

করা গেছে €নবেদ্ধ কাব্যে এসে তা পরিণত বূপ ধারণ করেছে । এখানে 

কবি উন্ধততন্ন মহিমান্বিত সমাজ প্রার্থনা করেছেন । এই প্রসজে কবির 
ওপনিষদিক চেতনা ও ভাগবত সাধনা জাত অন্থভূতির প্রকাশ হয়েছে । প্রাচীন 
ভারতের হতিহাস ও পুরাণের মধ্যে কবি অবগাহন করেছেন । এই পর্বে কবির 
পুণতার আদর্শ অনেকাংশে প্রাচীন ভারতের আধ্যাত্মিকতা উপর প্রতিষ্ঠিত । 

উপনিষদের আদর্শের সঙ্গে বৈষ্তবের লীলাবাদের আদরের মিশ্রণ লক্ষ্য করা 

যাঁয়। প্রাচীন ভারতীয় আধ্যাত্মিকতার আদর্শ ত্রহ্মবাদ এবং উপনিষদের 
ভাবরসে পুষ্ট ভারতীয় ধর্শচেতনা রবীন্দ্রনাথকে আজীবন প্রভাবিত করেছে । 

'এই ওপনিষদিক চেতনারই একটি পূর্ণ তর রূপ দেখতে পাওয়া যায় তার শেষ 
পধায়ের কবিতায় । কথা, কাহিনী বা টনৈবেছ্-এ রবীন্দ্রনাথ মন্ধম্যত্বির যে 

পরিপৃর্ণ আদর্শের অনুসন্ধান করেছেন, শেষ পধায়ের কবিতায় তা এক অপুর্ব 

মানব বন্দনায় পরিণত হয়েছে । সেখানে তিনি অখণ্ড মানবতাকে উপলব্ধি 

করেছেন । 

স্্রীর ম্বত্যুকে উপলক্ষ করে স্মরণ কাব্যগ্রন্থ রচিত। এখানে ব্যক্তিগত 
শোকের উদ্ভ্রাস্ততা নেই বরং প্রশান্ত গান্ভীর্যে শোককে মহিমান্বিত করার 
প্রয়াস লক্ষ্য কর! যায়, শোক কাব্য বলতে ঘা বোঝা স্মরণকে সেই পর্ধাক্সে, 
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ফেলা যায় না । এখানে রবীন্দ্রনাথের শোক দার্শনিকতা ও আধ্যাত্মিকতার 

হারা খণ্ডিত হয়েছে । এখানে মৃত্তাকে কবি অনস্তের একটি বিশেষ অবস্থা 

বলে মনে করেছেন । মানব অখণ্ড সতোর অংশ তাই তার বিনাশ নেই। 

ম্বত্যু জীবনের অবস্থান্তর মাত্র । মৃত্যুর মধ্য দিয়ে জীবন পুর্ণ ত। পায়, নবব্ধপ 
ল/ভ করে । কবির ম্বত্যু সম্পকিত অখণ্ড দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গী এই পধায়েই 

পরিণত রূপ লাভ করেছে । এই মনোভাব ববীন্দ্-কাবোর আদি থেকে 

অন্ত পঘায় পথস্ত সর্বত্রই লক্ষ্য করাযায়। তশেষ পবায়ের কাব্যে মৃতুযচিস্তা 
একটি বিশিষ্ট আকার লাভ করেছে । কর্ব নিজ জীবনে মৃত্যুর পদবি 
অস্কভব করেছেন এব সেই অন্ভূত্তি ছড়িয়ে দয়েছেন এ সময়ের 

কবিতাগুলিতে । ম্বত্্যুই যে সমাপ্তি নয় এই ধারণা ববীন্দ্রনাথ আজীবন 
পোষণ করেছেন । 

শিশু গ্রচ্থের কবিতাগুলি। শিশুকে আশ্রয় করে উচ্চবঙ্গের বাৎসল্য 

বসের কবিতা । শিশুর মনোজগতের মন্বে প্রবেশ কবে কবি জাগতিক 

ছুঃখেব প্রতি নিলিগ্ততা প্রদর্শন করেছেন । 

এই সময় কবিচিত্ত কয়েকটি উপযুপরি আঘাতে (ক্ত্রী ও সন্তানের মৃত্যু ) 
কিছ্কালের জন্য ত্তন্ধ হয়ে যায়। প্রায় বৎসর খানেক পর খেয়া স্থচনা । 

এই কাব্যের কবিতাপগ্রলিতে গভীর বেদনা ০দখা যাচ্ছে । কবির মন অস্তমুথী 

হয়েছে, কৌতুক এখনে অনুপস্থিত । ব্রবীন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিক ধ্যান«এখানে 

পরিপূর্ণ তার পথে । নৈবেছ্যে ঘে দেবতাকে আত্মনিবেদন করেছেন, সেই 
দেবতাকে নিবিড়ভাবে উপলব্ধি করার আকাতক্ষা খেয়্াতে । কবি এই সাধনাকে 

রূপক ও সংকেতের মধ্য দিয়ে কবিতাগুলিতেত প্রকাশ করেছেন । তাই এখানে 

আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে অতীন্দ্রিয় অনুভূতির মিলন ঘটেছে । ভগবান এখানে 

লীলাম্য় মৃত্তি পরিগ্রহ করেছেন। কবির মন আধ্যাত্মিক হয়ে পড়লেও 

পূর্বের প্রেম সৌন্দর্যমমন জগতেতর স্মতিকে তিনি বিস্বত হন নি। তাই 

'আধ্যাত্মিক জীবন ও পুর্ব জীবনের মধ্যে একটি দ্বন্দ লক্ষ্য করা যায়, তাই এই 
কাব্য বিষাদাত্মক । এই খেয়তেই গীতাঞ্লি পর্বের পুর্বাভান ফুটে উঠেছে । 

চতুর্থ পর্বকে ভগবদলীল! রসান্ছভূতির যুগ বলা যায়। স্বর এখানে সকল 

কথাকে ভ'সিয়ে নিয়ে যায় । এই অধ্যান্মবোধের শুরু খেয়।-তে* গীতাঞ্জলি-ত 

এর স্পঈ বূপধারণ এবং গীতিমাল্য-এ চরম সার্থকতা, গীতাঞ্জলি-র ভগবদ্গ্ 

“আকৃতি গীতিমাল্য-এ ও গীতালি-তে শাস্তিলাভ করেছে । আমাদের দেশের 
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'অধ্যাত্ম পটভূমিকায় ঘেমন আউল, বাউলের গানের এতিহ্োব্র ধারায় ব্রবীন্্রনাথের 

এই অধ্যাত্মবোধ আকস্মিক কিছু নয়। এই ষুগে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গী ন্থ্ 
ও প্রশাস্ত গাম্ভীর্ষে ভাম্বর । খেয়া থেকেই রবীন্দ্রনাথের কল্পনার উচ্াস, 

বুদ্ধির দীন্তি, সৌন্দধ-পিপাসা ইত্যাদি সমস্ত কিছু পরিত্যাগ করে । নিজের 
সর্বস্ব উজাড় করা আত্মনিবেদন । পুবষুগে কবি যাকিছু আন্বাদন করেছেন, 
এ যুগে তা উপলব্ধি করেছেন _তার গভীরে প্রবেশ করেছেন, সেই বস ম্বরূপ 
লীলাময়কে অনুভব করতে চেয়েছেন 

গীতাঞ্জলি-তে কবিহৃদয়ের আকুতি, অশান্ত বেদনা লক্ষ্য করা যায়। 

দেবতানে জীবনের নানা অবস্থার মধ্যে পরিপুর্ণরূপে লাভ করার আকাড্কা 

গীতাগ্রলি'র প্রতিটি কবিতায় ফুটে উঠেছে । কিন্তু পরিপূর্ণ উপলব্ধি এখানে 
হয় নি তাই একট। গভীর বেদনার শব সুস্পষ্ট 1? ঘেম্ন-_ 

দূরের পানে মেলে আগে 
কেবল আমি চেয়ে থাকি, 
পরান আমার কেঁদে বেডায় 

দুরন্ত বাতাসে । 
_ঙগীভাঞ্জলি, ১৬ সংখাক কবিতা 

কিন্ত অতৃপ্তির বেদনায়ই আধ্যাব্মি্ত।র সমাপ্তি হতে পারে না। পরিপূর্ণতা 
আনন্দ ও শাক্তির মধ্যেই সার্থকতা । এই শাস্তি ও তৃপ্তির সন্ধান পাওয়। 

যায় পরব্বততী গীতিমাল্য ও গীতালি-ত । গীতাঞ্তলি-তে দূর থেকে দেবতার 
উদ্দেস্ট্ে শ্রদ্ধ। নিবেদন, আর গীতিমাল্য-এ সেই দূরত্ব ঘুচে গিয়ে দেবতার লজে 

মিলনের আনন্দ ব্যক্ত হয়েছে__ 

মনে হল আকাশ যেন 
কইল কথ কানে কানে 

মনে হল সকল দেহ 
পূর্ণ হল গানে গানে 

হৃদয় যেন শিশির নত 

ফুটল পুজার ফুলের মতো। 

জীবননদী কুল ছাপিয়ে 

ছড়িয়ে গেল অসীম দেশে । 
-গীতিমাল্য, ৬৫ সংখ্যক কবিত। 
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গীতালি-তে নিবিড় উপলব্ধি ও আত্ম সমর্পণের সর ধ্বনিত । এখানে কৰি 

'আঅন্থভব করেছেন ছু:খ-বেদনার মধ্য দিয়েই ভগবানের আবির্ভাব । তাই 

বলেছেন__ 

আঘাত করে নিলে জিনে, 

কাড়িলে মন দিনে দিনে । 

স্থখের বাধা ভেডে ফেলে 

তবে আমার প্রাণে এলে, 

বারে বারে মরার মুখে 

অনেক ছুথে নিলেম চিনে । 

_ শীতালি, » সংখাক কবিত। 

বরীক্্রকাব্যের দীর্ঘ পথ পরিক্রমামম দেখা গেল এইখানে এসে কবির 

জীবন একটি পরিপূর্ণতা লাভ করেছে । টকশোর তৌবনের ৫প্রম-সৌন্দর্ 

অন্ুভূত্তির জগ এবং পরিণত বয়সের অধ্যাক্সসাধনার মধ্য দিয়ে কৰি 

একটি পরিপূর্ণ উপলন্ধিতে পৌছেছেন । খেয়া থেকেই রবীন্দ্রনাখের পূর্বের 
কাব্যজগৎ বিদাস নিয়েছেন এবং কবির আধ্যাত্মিক অনুভূতি একটি বিশেষ 

রূপ পরিপ্রহ করেছে । আপাত দৃষ্টিতে এখানেই জীবনের সমস্ত চাওয়ার 

অবসান এবং উপলব্ধির শেষ পরায় । কিন্ত প্রতিভার ধর্ম চির অত্তপ্তি। তাই 

গীতালি-র শাস্তি ও তৃপ্তির মধ্যেও কবির উপ্বব-আকাশচারী মন এই জগতের 

দিকেই আবার ফিরে তাকিয়েছে। পৃথিবীর বূপ-রসের মধ্যেই তিনি 

ভগবানের লীলাকে নব নব রূপে আস্বাদন করতে চাইলেন । 

আবার যদি ইচ্ছা কর 

আবার আমি ফিরে 

ছুঃখ স্থখেন্স ঢেউ-খেলানো 
এই সাগরের তীরে । 

আবার তুমি ছদ্মবেশে 
আমার সাথে খেলাও হেলে, 

নৃতন প্রেমে ভালোবাসি 

আবার ধরণীরে ॥ 
--শীতালি, ৮৬ সংখ্যক কবিতা 
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"তাই নূতন পর্ব নিয়ে আবির্ভাব হয়েছে ব্লাকার কবিতাগুলি। এখান 

থেকেই রবীত্দ্রকাব্য প্রবাহ আবার ভিন্ন পথে চলেছে ॥ 

রবীন্দ্রকাব্যের পঞ্চম পর্ব ১৯১৬-১শ তেকে ১৯২৪-২৫ পরধস্ত বিস্তৃত 

এইযুগের কাব্য--বলাকা, পলাতকা, শিশু তোলানাথ। এই পধায়কে 

প্রকৃতিতে পুনঃ প্রত্যাবর্তন পর্ব বলে অভিহিত করা যায়। রবীন্দ্রকাব্যে 
এটা একটা নূতন যুগ, একটা নুতন বাক বলা ঘাঁয়। এই নৃতন ভাবধারাঁর 

প্রতীক কাব্য বলাকা । বলাকাঁম্ম কবি আধ্যাত্মিক জগৎ থেকে আবার 

এই পথিবীর ও মানবজীবনের দিকে ফিরে তাকালেন । এখন থেকে কবির 

মানবগ্ীতি ও মর্ত্যপ্রীতি নানাভাবে ব্যক্ত হয়েছে, যা কবির শেষ জীবনের 
কাব্যে হয়েছে আর টচিত্রযময়। তবে মানসী থেকে ক্ষণিকা পর্যস্ত 

পৃথিবী ও মানবজীবনের বূপ ও সৌন্দর্য ঘেভাবে কবির চেখে ধরা দিয়েছিল 
বলাকা ও বলাকাপরব্তীা যুগে সেই অক্ুতূতিতে মনন ও চিন্ত। যুক্ত হয়েছে । 
তাই বলাকা-র কবিতাগুলিতে দার্শনিকতার স্পর্শ পাঁওয়। ঘায়। এই কাব্যে 

যৌবনের জয়গান ও গতিবেগের প্রশস্তিই মূল কথ । এখানে কবি নৃতন 

ছন্দের পরিবর্তন করলেন, সেই ছন্দ যৌবনের ছন্দ । খামার অর্থই মৃত্যু আর 
চলাই জীবন, একথ। রবীন্দ্রনাথ উপলন্ষি করেছেন । এই যৌবন-বন্দনা দেখ! 

যায় শেষ পর্যায়ের পুরবী-র “বিজয়ী” কবিতাটিতে'। স্থষ্টিরহস্য ও ভগবানের 
সঙ্গে সহজ সম্পর্কের কবিতাও এই কাব্যে দেখা ঘায়। 

বলুকা-র যুগে কবি অনুভব করেছেন ভগবান চিরপথিক, স্থষ্টির পরিবর্তনের 
মধ্য দিয়ে তিনি নিরস্তর অগ্রসর হচ্ছেন। মানবজীবনও চিরচলিষ্ত। তাই 
জীবনে কিছুই স্থায়ী হয় না, সবই পলাতক । পলাতক কাব্যে এই ভাবই 
ব্যক্ত হয়েছে । “ভগবানের স্যটি ও ধ্ংমলের আনন্দকে কবি শিশুর খেলার 

সঙ্গে তুলনা করেছেন । মানবজীবনের চলার ছন্দেও এই কথ ধ্বনিত হয়েছে । 
মানবও জীবনে বার বারই পরিচিত গণ্ডি অতিক্রম করে নৃতনের দিকে 

ধাবিত হয়। শিশু ভোলানাথ-এ রবীন্দ্রনাথ এই কথাই ব্যক্ত করেছেন শিশু 

স্বভাবের বিশ্লেষণের মধ্যে । মানবজীবনের নব নব উজ্জীবন, উদ্দাম যৌবনের 
গতিবেগ কবি কামনা করেছেন পৃুরবী-র “বিজয়ী” কবিতায় । মহুয্1-০তও 
কবি প্রেমের মধ্য দিয়ে আবার জীবনকে নৃতনভাবে জাগ্রত করতে চেয়েছেন । 

বনবাণী-র “নটরাজ খতুরক্ষশালা, অংশে কবি নটরাজের নৃত্যলীলার ছন্দে 
জগতের স্স্তি ও ধ্বংসের স্বরূপ উপলব্ধি করেছেন । পরিশেষ-এর মধ্যেও কবি 
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এই চলার মহামন্ত্রকে গ্রহণ করেছেন । পরিশেষে কবি আশ্-বিশ্লেষণ ও আজ্ম_ 

উপলব্ধির মাপ্যমে এক মহাজীবনের দিকে যাত্রা করেছেন । বলাকা থেকেই 

কবির মনে জগত-জীাবনের চলমানতা সম্পর্কে যে একটি স্থির প্রত্যয় লক্ষ্য 

করা যায় তা তার পরবর্তী ফুগের কাব্যগুনিকে প্রভাবিত করেছে ১ তবে 
এও সত্য যে রবীন্দ্রকাব্যের প্রথম যুগ ৫েকেই আমর অশাস্ত কবিচিত্তের 

সাক্ষাৎ প।ই, যা রূপ থেকে বুপাস্তবে, ভাব থেকে ভাবাস্তরে সার্থকতা খুজে 

ফিরেছে, তাই বার বারই রবীন্দ্রকাব্যে আবিভাব হয়েছে নূতন নৃতন পর্ব। 

বলাকা থেকেই আমরা এমন কয়েকটি ৫বশিষ্ট্য দেখতে পাই যা 

পরব্তরণ কাব্যগুলিতে অর্থাৎ শেষ পধায়ে আর9 পরিণত আকার ধারণ 

করেছে । স্থষ্টিরহন্তটের উপলদ্ধি, মানবের অন্তনিহিত সত্তার অন্থভব, আম্ম- 

বিশ্লেষণ, দেশ-কালব্যাগী অবধণ্ড শক্ত ক্ূপে এবং মানবের সঙ্গে ঘনিষ্টরূপে 
ঈশ্বরকে অচ্গভব, বাল্য কশোর এবং যে'বন-স্বতি পধালোচন। এবং ম্বত্যুর 

আ'বিতভাব ও মৃত্যুর ম্বরূপ-সম্পকিত ধাপণ। এই ষুগে কবিমনকে অধিকার, 
করেছিল । বলাকাপরবতাঁ কাব্য, বিশেষতঃ পরিশেষ, বাখিক। ইত্যাদির 

মধ্যেও এই চি্তাধার। লক্ষ্য করা যায় । শন পবায়ের কাব্যে এই ভাবনা গুলিই 

নৃতন আঙ্গিকে এবং নৃতন বাতিতে বূপ|খিত হযেছে । বলাকা থেকে 

রবীন্দ্রনাথ তার ক।ব্যরচনারীতি নিয়ে যে পরীক্ষানিবীক্ষা করেছেন শেষ পধায়ের 
কাব্যে তাই-ই চুড়ান্ত কূপ নিয়েছে । এখানে কবির নব নব বচন!বাতির 
উদ্ভাবন লক্ষ্য করব । কাব্যের গঠন নিয়ে কবির এই সচেতনত। বিশেষ করে 

বলাকা পবের দন । এই পর্ষে কবির দৃষ্টি অনেক বাস্তবমুখী হয়েছে ঘর 

ফলে পলাতকাঁর মত মানবজীবনের হাসি-কাননা এবং ৫দনন্দিন সৃথ-ছুঃখের 
জোয়ার-ভাটায় আন্দোলিত কাব্য রচিত হয়েছে । এই ধরনের কবিতা গুলি 

সরল অনাডম্বর, স্বচ্ছ ও ম্বাধীন। এই সংসারের বিচিত্র লীলার মধ্যে এবং 

প্রকৃতির দ্প-রসকে কবির আবার নিবিড়ভাবে উপলব্ধির আকাভ্কষ। জাগল। 

এই ইচ্ছাই পুত্রবী ও অন্যান্ত কাব্যের কবিতাগুলিতে প্রকাশ পেয়েছে । 

জীবন ও পৃথিবীর সকল বস্তই কবির বিস্ময় উদ্রেক করেছে-__- 

কিছু তুচ্ছ নয়, 

সকলি ছুর্লভ ব'লে আজি মনে হয়। 
__চৈতালি, “ভুল ভ জন্ম* 

এই জীবন ও পৃথিবীর প্রতি মমতা তার পরবতী কাব্যগুলিতে অপুর্ব 
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ব্যঞনায় প্রকাশিত হয়েছে । এই পধায়কে ববীক্দকাব্যের ৬ পষায় অর্থাৎ 

শেষ পযাযস বল) হযেছে । এই পবের ব্যাপ্তি ১৯২৫ খেকে ১৯৪১ পধস্ত । এই 

পবায়েই রবান্দ্রনাথের সার। জীবনের চিন্তাধার। সংহত হয়েছে । তার কাব্ত- 

প্রবাহে প্রত্যেকটি পবের সঙ্গে পরবতী পরবেন সংযঘোগ অধিচ্ছিন । আলোচ্য 

স্মন্ের মর্সেঃ বাহশটি কাব্যগ্রন্থ শ্রকাশিত বনবাণী, 

পরিশ্ষ, পুনশ্চ, বিচিন্রিতা, বাথকা, শেষ সপ্কক- পত্রঞ্ুউ, ভাবা খাপছাড়া, 

প্র/্তিক* সেহ্ুতি, প্রৎ সিন (না, অ।কাশ-শ্রদাপ, নবজ।তক,' সানাই, বোগশঘ্যায়, 

আন গা, জগ্মদিনে। গড় এবহ শষ তলখ্া । এই কয়প।নি বইদ্ধেপ্ কবিতাগুলির 

মব্যে বি5 চিন্ত। এ বিষ চিঞ্রোণ পর্রি5য পাপ্রয়। যা ॥। বিষরবস্ত এবং 

প্াঢতর শিক “থকে প্রনপ্গাব্ভিও ছুলক্ষঃ সস 1 এছ পবায়ের স্াব্যগুলিব মধ্যে 

ব্যয় পৈচিত্রা থাকলেও চিন্তাণারান কতক্ুঞ্জলি সাসারণ বিষ লক্ষ্য করা যার । 

তাহ কাপ গুলিকে একটি পঘাঘে সনিবেশি ত কনে একবোগে আলোচনা কৰ। 

সমান 1 সহজন্ত সব কক্সেকটি কাবা।কেই শষ পবান্ের কাব্য বল! হমেছে । 

িগ্ড শেষ পযায়ের শুর তকান্খালে এ নিট মতবিরেশের অবকাশ 

আ]ছ্রে। একান কোল সমালে।5ক ববীন্দকাবে।প আন্তন পনাস্ব বলতে প্রান্তিক 

একে শেষ কো পদজ্ত বলেছেন 15 আউপেন্দনাথ ভট্টাচাধও ব্রবীন্দ্র- 

শঃবোযর এষ শবালে শপ্রাস্তিক দেকে শেষ েখ। পথজ্ত কাব্যকে সঙ্গিবে* 

সব্েডেন [১ আবার কেন কোন সনাতোচক দৃঢ়তার সঙ্গে বলতে চেস্সেছেল 

স্ পরিস্পেষ দেকেহ তশেৰ পধারের স্চন। বলা উচিত । পুর্পবীতে আসন 

'বদায়ের [বিষ্ন হরর শোনা ছেলেও, মৃত্যুভাবনান্র পুনঃ পুনঃ উপস্থিতি সত্বেও 
এখানে শেষ পব্ায়ের সুচনা হল বল যাবে ন।, কারণ এখানে যৌবন-ভাবনার 
উচ্জ্ীবন ও স্থৃতিই বড় হয়ে উঠেছে ॥ “তাই পুরবী খেকে রবীক্্রকাব্যে 

-গখদিল পবার্ধ শুক হয়েছে বল। সংগত ও সমীচীন হবে না১*----" গোধূলি 
পব্ছের শেষ যেষন শেষ জেখ। গ্রহ্থে-6তমনি সেই পর্বের শুক পরিশেষে ।৮৩ 

অনেক বিদগ্ধজল আবার অন্য প্নকম মত পোষণ কনে থাকেন । ড. 

১বপ্রস।দ মিত্রের মতে পূর্ববীতেই রবীন্দ্র-কাব্যের শেষ পর্বের সুচনা 1৪ ড. 

১, আশািশ্িলকুমার তোব, রবাজ্দনাথেদ উত্তর কাবা (১৩৬৮ 9, পুত 

০, উপ্পেশ্ীনাধ ভ টাচ, রবীজ্দ কাব) পরিক্রমা (১৩৬৪ ), প-৮৪ 

৩. আশুদ্ধসত্্ব বঙ্গ, ববাজ্্রকাবোক্ গোধুরঁল পষায় (১০৭৯ )০ পু ১১-১২ 

৪... ড. হরপ্রপাদ সিত্র, রবীক্র সাহিত্য পাঠ (১৩৭৭ )৮ পুত ৩৯৯ 

ববীন্দ্রকাব্য-- ২ 



চর রবীন্দ্রকাব্যের শেষ পরায় 

টান বস্কও পুববী থেকে জন্মদিনে পর্থস্ত একটি পরায় বলেছেন টি 

ই পর্ধায়টিই শেষ পর্যায় । ১৩৩২ পুরবী থেকে ১৩৪৮ এব জন্মদিনে 

পরধজ্ত পৰকে বল। খায় উদ্যাপন পর্ব 1৮১ 

উপরোক্ত মতামতগুলিতে দেখা বায় কোন কোন সমালোচক শেষ পায়ের 

স্চনাকে ববীন্দ্র-কাব্য প্রবাহের একেবারে অন্তিম পর্বে স্থাপন করতে চান ॥ 

কোন কবির কাব্যে পর্ব-বিভাগ সন্বঙ্গে একটী কথ! মনে রাখা প্রয়োজন হে, 

কবির কাব্যপ্রবাহ অখণ্ড । কাল অন্সারে ব। কাব্যের লাম অন্গসানে পথায়- 

বিভাগ সঙ্গত হয় না, কবিভাবনা। ও আঙ্গিকের পরিবর্তনের দিকেও দৃষ্টি রাখা! 

উচিত পুরবী থেকে কবির প্রবণতা একটি পরিবর্তনের পথে চলেছিল 

এবং সেই সঙ্গে কাব্যের আর্গিকের মধ্যেও দেখা দিয়েছিল নৃতনত্ব। তাই 

ভাব ও ভাষা, উভয় দিক থেকে বিচার করে পুরবী-কেই শেষ পায়ের প্রথম 

কাব্য বলে উল্লেখ করলে অসঙ্গত হবে ন।। শুধু মাত্র স্বতুঃচিস্তার পুনঃ পুজঃ 

উপস্থিতির জঙ্ত পূরবী-কে শেষ পথায়ে স্থাপন করা হয় নি। এই প্রসঙ্গে 

একট কথা৷ বলা যায় মৃত্যুচিস্তার উপস্থিতি রবীন্দ্কাব্যের প্রথম পর্বগুলিতে 

বিরল নয় এবং স্বৃত্যুকে কাব্যে রূপদ্দান কর] নে।মান্টিক কবিদের একটি বিশেষ 

প্রবণতা । এদিক দিক্সে বিচার করলে পৃরবীর ম্ৃত্যু-ভাবনার মধ্যে হৃতনত্ 

কিছু নেই। কিন্তু গভীবূভাবে লক্ষ্য করলে দেখা ঘাবে পূর্ব পুর পর্বগুলির 

সৃভ্যুচিস্তার সঙ্গে পূরবীর ম্ৃত্যুচিস্তার একটি স্ক্প প্রতেদ বর্তমান । পুরবা 

থেকেই কবি নিজের জীবনে মৃত্যুর ক্রমাগ্রসরমান পদধ্বনি শুনতে পেয়েছেন । 

এখানেই কবি অনুভব করেছেন এই পৃথিবী তাকে ত্যাগ করে যেতে হবে, 

তাই জগত ও জীবনের প্রতি তার আসক্তি আরও নিবিড় হয়েছে । 

'ন্তরাগের বর্ণক্ষেপে ভার কাব্য ব্যথাবডীন হয়ে উঠেছে । এবং তার কাব্যে 

সআনিবার্ধভাবেই স্বতিচারণ। যুক্ত হয়ে গেছে । এই স্মতিকে অবলম্বন করে 

কবির কাব্যে আবিভূতি হয়েছে নৃতন্ অনুবাদ, নূতন ভাষা এবং অনবদ্ধ 

চিত্রকল্প । সোনার তরী, চিত্রা ব। কল্পনার যুগের স্বতিচারণ।র সঙ্গে পূরবীর 

শ্মতিচারণার পার্থক্য আছে । পুর্ব পর্বের স্মতি-রোমস্থনের মুলে রোমান্টিক 

অতৃপ্তি এবং অতীত যুগের প্রেম-সৌন্দর্যের জন্য মুগ্ধ কল্গন। । কিন্ত পূরবীর 

স্বাতি-চর্বণায় মননের স্পর্শ লেগেছে; এই স্বতি মূলতঃ সুদূর-অতীত যুগের 

1, স্তি নয়, কবির ফেলে-আসা অতীত জীবনের স্বতি। এই বিষ্ন গোখুলি- 

১. ড. অক্পকুমার বন, রবীল্র্র বিচিদ্ক। (১৯৩৭৫ ), পৃ. ৯ 
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আলোয় যৌবন-মধ্যাহ্থের স্বৃতি স্বোষস্থনে একটা অনাসক্ত সম্ভোগের ইজ্ছ। | 
কারণ কবি স্পষ্টতই অক্ছভব করেছেন-_*স্ৃতূযুদূত নিয়ে গেছে আমার 
আনন্দদীপগুলি।”৯ পুক্রবী-তে যেহেতু কবি তার যৌবনের. সৌন্দর্য-মাধুধময় 
দিনগুলিকে ফিরে পাওয়ার আকাজক্ষা! প্রকাশ করেছেন এবং “বিজম্ষী' ইত্যাদি 
কক্সেকটি কবিতায় ঘৌবন-বন্দনা করেছেন, সেইহেতু অনেকে পৃরবী কাব্যকে 
ভার অতীত চিন্তাধারার ফলশ্রুতি বলে মনে করেছেন । কিন্ত অতীতের 
সৌন্দধময় দিনগুলির অন্ধ্যানের সঙ্গে সঙ্গে যে শেষের সরি তার চিভবীণান্স 

ংকার তুলেছে, এই তীক্ষ ও তীব্র বেদনার স্চচনা সম্ভবতঃ পূরবী-তেই । 
এর পূর্বে আর কবি কখনও এমনভাবে নিজের ব্যথাদীর্ণ অন্তরকে প্রকাশ করেন 
নি। “লীলাসঙ্গিনী' কবিতাটির উল্লেখ করলে এই ধারণ স্পষ্ট হবে__ 

তদখেো! ন। কি, হায়” হেলা চলে খায়, 

সারা হয়ে এল দিন । 

বাজে পুরবীর ছন্দে রবিক্প 
শেষ বাগিণীর বীন । 

এতদিন €হা ছিন্চ অমি পরবাসী, 

হারিয়ে ফেলেছি সেদিনের নেই বাশি, 

আজ সন্ধ্যার প্রাণ ওঠে নিঃশ্বাস 
গানহার। উদাসীন । 

এবার কি তবে শেষ খেলা হবে 

নিশীথ-অন্ধকানবে ? 

মনে মনে বুন্ধি হবে খোজাখু- জি 

'অমাবশ্যার পাবে? 

/ . ; __পুরবী, 'লীলাসঙ্গিনী' 

পৃূরবী-র পরবর্তা কাব্য মহুয়া । প্রেমান্ুরাগের উচ্ছল লীলাই এই 
কাব্যেপ্প উপজীব্য ।- রবীন্দ্রনাথের শেষ পায়ের গাভ্ীর্য ও বিষ্বপগ্রুতা এরই 
কাব্যে অন্থপস্থিত। এই কাব্য পাঠে কবির মনে নূতন করে বসম্তভেবর 

আবির্ভাবের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। তাই এই কাব্যে শেষ পরবাসে, 
কাব্য বলাতে আপত্তি হতে পাঁরে এবং বলা যেতে পাবে যেহেতু ফাঁরিট 
পি ৩ দলা পিপিপি 

১* পূরবী, "বাজ" 
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পুরুবী-র পরবর্তী সেইহেতু পূরবী থেকে শেষ পথায়ের শুর, এই ধারণাও 

'অসঙ্জগত। এই আপত্তির উত্তরে প্রথমতঃ বল। যায় কোন কবির কাব্যপ্রবাহকে 

আক্ষরিক অর্থে পর্বে বিভক্ত করা যায় না। এক পরের মৃধ্যে অন্য পর্বের 

প্রবণতা মিশে থাকতে পারে ॥। তাই শেষ পশাস্মের কাব্যে বে পুর্ব 

পর্যায়ের কাব্যক্ুত্তির কিছু নিদর্শন থেকে যাবে এটা অসম্ভব নর | দ্বিতীয়তঃ, 

মহুয়া সঙ্গদ্ধে একট| কথ! বল। যায়, এটা করমায়েশী রচনা । প্রশাস্তচন্দ্ 

মহলানব?শ এবং অপুর্বকুমার চন্দ প্রমুখ কম়েকজন বন্ধু অন্ুরোপে কবি বিবাহে 

উপহার দেবার জন্য তার সমগ্র কাব্য খেকে কবিতা নিবাচন করে একটি সংকলন 

প্রকাশ করতে প্রতিশ্রত হন । এই সংকলনকালে কবি প্রেমের আবেগ 

অনুভব করে প্রৌড প্রহরে আবার প্রেমের কবিত। লিখেছেন যার সঙ্গে কবির 
অতীত প্রেম-কধিতার একটি মৌলিক সাদৃণ্ত চোখে পড়ে । ত| হল দেহ-মনের 

আকা জ্ঞগানিরপেক্ষ প্রেম ॥ তবে মহুয়ার প্রেমান্রভৃতি সোনার তরী, চিত্রা, 

ক্ষণিকাঁর প্রেম থেকে পথক . এখনে প্রেমের তত্ব এ দশন রূপাস্সিত হয়েছে । 

এই প্রেম বিশুদ্ধ জাগতিক “প্রম এবৎ তা ববীন্দ্রোচিত চিত্ত সংবম ও দেহাতি- 

ক্রাস্ত মনন-কলপনা-সঞ্জাত । এবৎ তৃতীদ্বতুঃ, ব্রবীন্দ্রনা নিজে স্বাকার করেছেন 

ঘে মহুয়ার কবিতাগুলি আকস্মিক । যপি৪ আমাদের স্বীকার করতে বাধ! 

নেই ঘে, এই কবিতাগুলির সঙ্গে ববীন্দ্রন/থের মূল কাব্যপ্রবাহের মিল ছুর্লক্ষ্য 

নয় তবু কোন একটি আকস্মিক স্থষ্টির দ্বার। মূল স্গাব্যপ্রবাহের প্রবণতার 

বিচার হতে পারে না। তাই মহুয়ার অন্তভুত্তির জন্য শেষ পর্যায়ের শুর, 

পূরবী “ণকে নয় একথা বলা সঙ্গত নয়। কবির একেবারে শেষ পর্যায়ে 
লঘু কবিত। লক্ষ্য কর। যায় যা তার মূল কাব্যপ্রবাহের সঙ্গে সামপঞ্জন্) রক্ষা 

করে না। তাই পূরবী থেকে শেষ পর্যায়ের শুরু বলতে কোন বাঁধা নেই 1 

পরিশেষে, পুরবী থেকে শেষ পধায়ের আরম্ভ হয়েছে একথা বলার আরও 

কয়েকটি কারণ নির্দেশ করা যাক়স। শেষ পধায়ের কাব্যের কয্মেকটি মুল 

বৈশিষ্ট্য যেমন স্মৃতিচারণ, মর্ত্যপ্রীতি, মৃভ্যুচিন্তা এবং সর্বোপরি একটি বিষাদময় 

গাক্ভীধ_-এর প্রত্যেকটি পুরবী-তে লক্ষ্য করা যায় । এবং স্থততিচারণ। ইত্যাদি 
কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের স্চনা এখানে বলা যেতে পারে। পুরবী-র পূর্ববর্তী 

পর্বগুলিতে যে স্মতিচারণা লক্ষ্য কর! বাঁয় ত। অভীত যুগ, অতীত সৌন্দ 

এবং অত্ভীত ভারতবর্ষের স্মৃতি কিন্তু পূরবী থেকেই কবি নিজের অতীত 
“জীবনের স্বতিকে কাব্যে বপায্িত করেছেন । মৃত্যুচিস্তা সম্পর্কেও একই কথ 
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বলা চলে । পুরবীর পুর্বৰর্তী যুগে অন্যান্ত রোমান্টিক কবিদের মত মৃত্য 
সম্পর্কেও রবীন্দ্রনাথের একটি রোমান্টিক রহস্যময় দৃষ্টিভঙ্গী ছিল । স্ৃত্যুকে 

তিনি অবশ্যভাবী পরিণাষ বলে প্রথম থেকেই গ্রহণ কন্রেছিলেন। কিন্ত 

পূরবী থেকেই আমরা দেখতে পাই নিজ জীবনে কবি মৃত্যুর ক্রমা গ্রসরমান 

পদধবৰনি শুনেছেন । জগত ও জীবনের নশ্বরতা অন্থভব করে কবি পৃথিবীকে 
আরও গভীরভাবে ভালবেসেছেন । 

বন্বাণী-র উত্ভিদ-জগতের প্রশন্তি, নিসর্গতপ্রেম ও বিশ্বাঙ্গভূতির মধ্যে 
কবির শেষ পধায়ের দার্শনিক চিন্তাই ব্যক্ত হয়েছে ॥ 

পূরবী, মন্তয়া, বনবাণীর মব্যে শেষ পায়ের সুচনা ও উন্মেষ লক্ষ্য কর। 
মায। তেব পথায়ের মৌলিক চিন্ত/গুলির পরিচয় পুরবী-তেই ফ্ষুটে উঠেছে । 

শরিশেষ থেকে শেষ েখ। পনৃস্ত কাব্াধরার মবো শেষ পায়ের পরিণত ও 

জুংতত দৃপ লন্ষা করা যায় । 

শেষ পবায়ের রবীন্দ্রনাথ অনেক বেশি বাস্তব । জীবনের অন্যান্য পর্বে 
স্বির চিন্ত/ আদর্শলোক ও সৌন্দধলোকবিহারা হলেও তীর চিস্ত। কখনে। 
পুর্থিবী ও মানবকে ত্া।গ করে নি । শেষ পর্যায়ে এসে এই চিস্তা আরও সমুদ্ধতর 

9 বিটচিজত্র হয়েছে । 

শেষ পয।য়ের কাব্যের বিচারে সমকালীন সামাজিক ও বাজনৈতিক 

দটনাশুলি ঘ' সমগ্র দেশ 9 বিশেষভাবে কবির মনকে প্রভাবিত করেছে তার 
পরিচয় ৫ন প্র] আবশ্তক । ১৯৩০ সালে রবীন্দ্রনাথের সোভিয়েট রাশিয়া ভ্রমণ 

&!র চিস্তাধার।য় ছাপ রেপে পোচ্ছে । দেশের অর্থনৈতিক ছুর্গত্তি € মানবতার 

'আপচস্স কবির কাছে আবরণ প্রকট হয়ে ওঠে রাশিয়ার সমাজব্যবস্থ! 

সনের পর । শেৰ পধাসের কাব্যে কবির মানবকে €কন্দ্র করে যে চিস্ত! তা 
এই ঘ্টন।র দ্বার! কিয়দংশে প্রভাবিত । দেশের রাজনৈতিক আন্দেলন, 

ছিতায় অসহযে।গ আন্দোলনের ব্যর্থতা এবং শাসকশ্রেণীর অত্যাচার এবং 

অব্চারে কবি ক্ষন হয়ে ওচগেন। দেশেন্র অশান্তির সঙ্গে সঙ্গে বিদেশেরও 

করেকটি ঘটনায় কবি মর্ধাহত হন । ১৯৩৬ এ ফ্যাঁসিস্ট ইতালির আবিনিনিয়া 

গাস, এবৎ জ।পানের চীন আক্রমণে সমগ্র পৃথিবীর অর্থনৈতিক এবং 

বাস্্রিক জীবনের পট পরিবন্তিত হল । সমগ্র পৃথিবীব্যাপী মানবতার অপমানে 
কবিচিভ্ত বেদনাপ্রুত হয়ে পড়ে । 

কবির ব্যক্তিগত জীবনের ও অনেক পরিবর্তন হয়েছে । ঘযৌবন-অতিক্রাস্ত 
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কবি নিজ জীবনে মৃত্যুর আগমনকে উপলদ্ধি করছেন। ১০৬৭ সালের 

নিদারুএ ব্যাধিতে কবি ম্বচ্ছ-শুভ্র চৈতন্য, শৌব ৩ সংহতি লাভ করেছেন । 

“ুক্্তম বিলয়ের তটে' যেমন নিজের জীবনকে অন্ষভব করেছেন, তেমনি 

ধনসঞ্চঘ-সবন্ঘথ, মানব্তা-ধ্ব"সক[ব্ী উত্পীডক সভ্যত্/র সমাপ্তির অবশ্বস্তাবিতা 

অন্তন্ভব করে নৃতন সমাজে চিরস্তন নানবতার প্রতিষ্ট|র কলপনা করেছেন । 

রবীন্দ্রনাথের গোপুলি-পধায়েব্র কবিতা গুলিতে কয়েকটি ভাবপ্রবাহের পরিচক্স 

পাই । কবির আন্মরবলেসণ, পুনজীবনের স্বৃতি, দানবজাবন এ মুত্যু সন্বন্ধীয় 
দার্শ'নকতা, প্রক্কতি ৪ মাশবপ্রেম সম্পরকে বিশিষ্ট পুষ্তিভঙ্গা অথ মানবত। ও 
নিত্যতার উপলঙ্গি । এই চিন্তাবার। রবান্রকাবে। আকন্মিক কিছু নয়, তবে 
শেষ বয়সে এসে এগুলি আরও ্ুতাহনিষ্ঠ ও বাস্তবাভগ হনেছে 1 এই চিস্ত।- 

শুলির কো?নটিহ কবির জীবন বিবিক্ত কিছু সব | এই অর্থে ক'ব তেষ খুগ্গে 
কিস 

অনেক বেশি আধুনিক । করামান্টিক কবির! সাধারণত: হন আকস্মকেন্দিক | 

রবীন্দ্রনাথণড স্বডাবতই এর বাতিক্রম এন | ভবে রবান্দনাখের এই শেষ যুগের 
রোমান্টিকত। হল বাস্তবজাবন ৪ যুগের প্রপণতাকে গ্রহণ করে তাকে নিত্যতান 

রসলে।কে উত্ভীন করু।। সনাই-এপ্র “অনঙ্গষ।া কবিতার বলেছেন 

কাগ/লের জুতিতপচা, আমাশি, মাছের ঘহুজা। 
পামাঘবেপ পানি, 

মরা বিডালের দেহু, শপকে। ত্ঘমাধ 
রি টির হো র্ চিল নুরে 
নাভত্স মাছির দল এীকতান-লাদশ। জমা 

আমি সে পখেব পাখক 

তে-পথ দেখায়ে চলে দ্ষণে বাতাসে, 

পাখির ইশ।রা যায় ঘে-পপেক অল্ষ্ষ্য আক।শোে । 

এটা সত্য কিহব! সত্য কট 

মার কাছে মিথ্য। সে তক 

আকাশকুস্রমকুঞ্জবনে, 
দিগঙ্গনে 

ভিভ্ভিহীন যেবাসা আমার 
নেখানেই পল।তক। আসা-যাওয়া করে বার-বার । 

ঙ1/ 
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ভাব ও বাস্তবের এই মিল-বন্ধন রবীন্দ্রকাব্যে শেষ পধস্ত লক্ষ্য করা যায়। 

কবিজীবনের €শষ অধ্যায়ে জীবনের সত্যন্ধরপ এবং মৃত্যু ও মানব-সম্পকীয় 
আশ্যাত্িক দার্শনিকতা দেখা যায়, অন্তদিকে সামাজিক, রাজনীতিক ও অর্থ- 
নৈতিক সমস্তা এবং এর জন্য হতাশা, বেদনা লক্ষ্য করা যায় । কবি এই 
যুগে আশ্চষভাবে যুগ-সচেতন । তাই রচিত হয়েছে পরিশেষে-এর প্রশ্ন এবহ 

প্রান্তিক-এর ১৮ সংখ্যক কবিতাব্র মতি কবিতা । 

শষ পর্বাধের কবিতার প্রকৃতি বা বিশ্ব-নিসরগের সঙ্গে মানব-সভার যে 

ণচিরক্ালীন সম্পর্ক তা আন্যাম্মিক ও দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গীতে প্রকাশিত হয়েছে । 
এই যুগের এ্কতি-চিন্তায় পূব যুগের চিন্তার অন্ব্র্তন লক্ষা করা যায় । বিশ্ব 

নিসগের সঙ্গে নিজেকে একাত্ম বলে উপলব্ধি করেছেন এবং শেষ জীবনে কৰি 

প্ররুতির সাহিঝো মুভির স্বাদ পেয়েছেন । কবির বিশ্বাস, জীবন-গোধুলিতে 
সঞ্চিত মিনত', আনিলত।| এবং অশান্তি থেকে প্রকৃতিই পারে কবিকে 

মনে করেছেন, অনাদি প্রাণপ্রবাহ 'প্রক্কৃতি ও মানব উভয়ের মধ্য 

-দয়েই প্রবাহিত হচ্ছে । তাই নিসর্গ ও মানবের সম্পর্ক অতি ঘনিঙ্গ । এই শেষ 

»গে কবির এই নিসর্গচঙগার মশ্য দবে হষ্টিরভস্তা সম্পর্কে উপলন্ধি হয়েছে । 

ক ঘর কবি হাব নিজের জাবন পধালোচনা করেছেন । নিজ্জের 

স্াভিতা-কীতি এবং সাধারণভাপে ক।বোর ম্বরূপ সম্পরকে নানা চিন্ত।'ও মতামত 

বর আলোচ্য বিবর হয়েছে | 

এন হুল চি বর বষন্র “চতনা বহুবিস্তত হযে গেছে । সাধারণ মাচ্ছষের 

টি এমন “ক কাঁটপতরঙ্গের জাব্নও তার কাব্যের বিষয়বস্তু হযেছে । তুচ্ছ 

প্র।ত্যহিক জাবন £নঘ়ে কবি “য কাব্য স্ষ্টি করেছেন তাতে শ্রতাক্ষতার সঙ্গে 
কবির কল্পন। যুক্ত হয়েছে । রবীন্দ্রনাথের শেষ যুগের গগ্য-কবিতাগুলি এর 

আশ্চন নিদর্শন । 

[শষ পবাস্গের কাব্যের প্রধান টৈশিষ্ট্য এর রচনাভঙ্গা; আবেগ এখানে অনেক 
সংযত ॥ এখানে সবব্রই একটা দৃঢ় সংহতক্দপ লক্ষ্য করা বার়। এই পারের ক।ব্যে 

কবি নিরমিত তাল-লয়ে-নাধা মিলহীন ছন্দ প্রবর্তন করলেন, এবং অনেক 

সবিতায় গগ্যভঙ্গী গ্রহণ করলেন । মিলযুক্ত ছন্দ-অলংকারের বন্ধন কবির শ্বাধীন 

কল্পনার বাধাম্বরূপ হতে পারে, পছ্যের ছন্দ নটীর শিক্ষিত পদক্ষেপ-_এই পধায়ে 
“৯ উপলদ্ধি তার স্পষ্ট । তিনি মনে করেছেন জীবনের সব অবস্থার এবং মানস- 
কল্পনার কাব্াবধপ-দান গছ্যছন্দে সম্ভব । এই যুগের কাব্যে তিতনি যুক্তাঙ্ষরের 
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ইচ্ছামত গ্রহণ ও বর্জন এবং চলতি ভাষার ব্যবহার দ্বার! কাব্যের শুকাশ- 

ক্ষমতাকে বহুগুণ বর্দিত করেছেন । কতগুলি কাব্যে তিনি ছন্দে অন্ত্যমিল 

বজায় রেখেছেন, আবার কোন কোন স্থানে অন্ত্যমিলহীন অসম পডক্তির 
ব্যবহার করেছেন । এই যুগের কাবো ছন্দের ঝংকার স্পষ্ট অনুভূত হয়; কিন্ক 
ছন্দের বন্ধন দৃষ্ট হয় না । উপম। এবং চিত্রকল্প গুলিকে ( ইমেজ ) তুচ্ছ বান্তৰ 

থেকে আহরণ কর। হয়েছে । উপমা প্রয়োগের বিশিঈতা এই যুগের কাব্যাঙ্গিকের 

একটি বিশেষ লক্ষণ । 

এখানে ভাষ! অধিকাংশ স্থানে 'অলংকার-বজিত তীব্র সংবেদনশীল | ছন্দ 
সম্পর্কে আরও কয়েকটি কথা বলা বয় । এখানে ছন্দ মাত্রর উপব বা পওক্তির 

উপর নিতব্র করে শী, ভাবের উপর নিভর করে । শেষ পধায়ের কাব্য বূপ- 

সচেতন এবং কবিকশ কূপদক্ষ । এখানকার ছন্দে কোনরূপ 'লদি-ত ভঙ্গী নেই, 

যদিও তাকে কঠোর বল? বাবে না । এব মণ্যে ভাপল্য বা ক্ষিপ্রতা নেই, আছে 
ভাষাকে সংহত করার গভার ইচ্ভা। ববীন্্নাখের শেষ পর্বে কবিতার সেই 

ব্যক্তিনি্ ভঙ্গী বিছ্যনান, যাকে লিভিন (৩৮1৯) বলেছেন 'অনানা থাকবার 

গুণ” । এই সময়ের কবিতা গুলিতে মিল্গুলির মধ্যে একটা অপ্রত্যাশিত চমক 

আছে । িমল যি খুব প্রত্যাশিত হদ্দ তাহলে কাব্যে আবেদন গভীর হয় 
না। শেষ পথামের কাবোব আঙ্গিল সন্বন্দে দোটামুটিভানে এস্ট কয়েকটি কথ। 

মনে বাবা প্রশমন । 

উপকবোভ্ আলোচন। এবহ পধ-বিভাগ থেকে আম্র। লক্ষ্য কর€ত পালি, 

রবীবন্্রকাব্যের শেষ পবায়েপ কাব্যে কষেকটি স্ব্ন্থ বৈশিষ্ট্য আছে । তবে 

চিন্তাখধানান দিক থেকে অভিনব ল্িহ এখানে নেই; যা আছে ত। হল কবির 

পরিণভ বয়সের অভিচ্ঞত্ত। এব" মননক্ত।ত ক্সল । জগত € জাবনের পরিবর্তনের 

সঙ্গে সঙ্গে কবির কাঁবোগ পরিবর্তন এসেছে । ব্রবান্দকাবোর বিভিন্ন পর্যায়ে 

কবির বিভিন্ন মানশিকতাবৰ পরিচন্ধ আচ্ছে। ভবে শেষ প্বয়ের কাহ্যের 
বৈচিত্র্য এবং মনন-কল্গন।? সত্যিই বিস্বযকর | 
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শেষ পধায়ের শ্বাতন্ত্রা ও টবশিশ্ট্য 

অগ্রসরমান জীবনশেষের সময়কালে রবীন্দ্রকাব্য নানা বৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ হয়ে 
উঠেছিল । কবি-জীবনের নান। পর্বে নব নব সম্ভাবনার ইঙ্গিত। যদিও কোন 

পর্বের সঙ্গে অন্য পর্বের আমুল পার্থক্য থাকে না । তীর কাব্যে সর্বত্রই প্রক্কৃতি- 

গীতি, সমাজের সঙ্গে আন্মিক সংযোগ-বোধ, প্রেম-চেতনার উদ্বোধন এবং 

সমগ্র বিশ্বের উদর পটভৃষিকাঘ ম।নবের অভিষেক লক্ষণীয় । শেষ জীবনে তিনি 

পথিবীর নানা দেশ পর্ন করে এসেছেন । নিজের কাব্যপ্রবণভার সঙ্গে 
শমকালীন যুগচেতনার অ্রংঘাত অন্থভব করেও (মৌল বিশ্বাসগুলিতে আস্থা 

স্থির রেখেছেন । তাই এই সময়ে তার কাব্যে নানারকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা 
সন্বেও শাশ্বত স্ররাট অনুভব করতে পাঠকের ভুল হয় ন।। সমক!লীন 

নানা ঘটনার তরঙ্গে তার কাব্যতবণী দোলায়িত হয়েছে এবং সেই সঙ্গে যাত্রা 

করেছে স্মৃতির পখরেখা ধরে । পুরবী কাব্য থেকেই সবপ্রথম রবীন্দ্রকাব্যে 
[শষ প্রহরের ঘণ্টাপ্ৰনি শুন । পরবতী কাব্য গুলিতে দিবাবসানের অন্ধকার 

আবুগ নিবিড় হয়ে আসে । যৌবনের মিংহদ্বার অতিক্রম করে তিনি প্রৌচত্তের 

প্রাসাদে *প্রৰেশ করছেন, প্রতি পদক্ষেপে শুনছেন মৃত্যুর আহ্বান । কলে 
এই নখর পৃথিবীকে নৃতন করে সম্ভোগের আকাজ্ক। এবং হ্ু্টি-রহস্তের গভীরে 
প্রবেশের উত্সাহ এই শষ পলের কবিতাগুলির ছত্রে ছত্রে প্ৰনিত হয়েছে ॥ 

ইতিপুবে রবীন্দ্রকাব্যে এক স্বপ্রলোক ৪ সৌন্মধলোকে অভিস।র ; কিন্ত শেষ 

পর্বে কবি কন্নলোকের মারামোহ পরিত্যাগ করে নেমে এলেন প্রতিদিনের 

সমশ্যা-জর্জরিত, ধুর্ল্মর পৃথিবীর মাঝখানে । তাই আজ আর শ্রমিক, কর্মী 

সাধারণ মান্ছষ, এমন কি গ্রামের কুকুরটিরও উর কাব্যে প্রবেশের কোন 

বাঁধাই রইল না। কিন্তু কবি এখানে এ সাধারণ জীবনযাত্রার সঙ্গে ঘনিষ্ট 

হবার পথে বন্ছকালের বাপ। খমতিশ্রম করতে পারছেন না; তাই কবিকণ্ 

পূর্ণতার বেদনায় ক্লিষ্ট। €শেব যুগে তার কাব্য-ভাষায়ও যথেষ্ট পরিবর্তন 
দেখ] দিয়েছে | গগ্ভ-ছন্দ-ময়, দৃটসংবদ্ধ, সংক্ষিপ্ট অথচ তীক্ষ অর্থবাহী 
বাণীভজীই হ্তিনি উ/র কবিতার বাহন নির্বাচন করেছেন। পৃথিবীর নানা 
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দেশ পরিভ্রমণ করে তিনি সাআ্রাজ্যবাদী ব্রাষ্গুলির শক্তি-মদমততা ও 
সমরায়োজন প্রত্যক্ষ করেছেন এবং তেদনা বোধ করেছেন । শুধু তাই নয়, এর 

সঙ্গে তার মনকে বিশেষভাবে পীড়িত করেছে স্বদেশে বিদেশীর কুশাসন এবং 

রাজনৈতিক আন্দোলনের নামে যুবশক্তির অপচয় । ইহকালের মত্ততার লঙ্গে 

চিরকালের গভীর স্রটির আহ্বয়-সাধনের প্রয়াস তার কাব্যগুলির ছত্রে ছত্রে 

ব্যক্ত ভয়েছে | আলোচ্য পরবে সংঘাতমদর্র বর্তমানের অশান্তিতে মন যখন 

বিচলিত তখনই তিনি যাত্রী করেছেল মানসলোকের সই সদর অতাঁতে বেলে- 

্সস। বন্দরের দিকে । যানে বন স্রণে, বন্ড ছুংখে এককালে তান পাব্য- 

আরণী ভিন্ডিকেভিলেন। ঘে প্রেম একক|লে ছিল প্রত্/ক্ষগোচবু, আঘত্তের 

মধ্যে, আজ তাকে নৃতন করে বরাঁছিয়ে ভুললেন স্মতির রাগে । কিন্ত সমন্তের 

মপ্যেই প্রকাশ পেয়েছে একা 5 অলাসক্িি । এই অনাসক্তিকে অবশ্টাই 

আমর। প্রচলিত অর্থে গ্রহণ করল না । কারণ এই অনাসভ্তি ক্ঘাশার গভীর 

আকর্ণজনিত। বব 

কয়েকটি টবশষ্টা আ। 

ক্দনাথের শেষ শ্রহরেব কাব্যগুলিপ সা পারিচিত্ হলে 

দের চেপে পচে । তশেখলি পরবতত অন্য।রের আলোচ্য । 

মর্ভযজীবনের প্রতি অপাঁপমের আস্তি রবান্পনাপের শেৰ পবাঘে কাব্যের 

একটি সাধারণ লক্ষণ । শ্]বনে বতহ সায়াঙছের ছারা গাঠতব্ হচ্ছে ততই গভীর 

আবেগে তিনি এই মর্তাপূখিবাকে আটিঙ্গন করতে চাহছেন। এই সুগের 

যাবতীয় রচন|তেই ক্রতাত্র জাধনান্তরাগ। ৪ ম্বক্ডিকাচেতন। লক্ষা নব ষাষ। 
পৃরবী থেকে শেষ লেখ! পনন্ত সমস্ত কাব্যে মত্যগীতি « জাবনাসক্ি নব নব 

কূপে স্পন্দিত । 

সোনার তরী, চিত্রা বর যুগের বিশ্বচেতন। হন অর সহজ সরল হয়ে 
এই যুগের মৃত্িক1চেতনায় বূপান্তত্রিত। রবান্দনাগের কলনায় মন্মধী পৃথিবী 

চিন্ময় জননা রূপে রূপান্তরিত হরে গিষেভেন «সহ সোনার তরার যুগ 

থেকেই | এই সমন কাবি অন্তভব করেছেন থে আদিম বুগে কোন এক সময় 

তিনি এই পুথিবার সঙ্দে এক হয়ে িলেন । তাই তণের শিহরণ, পু্পধিকাশের 

আনন্দ এবং অমুকের কলরেল তাক কাছে অঃত-পকিচিত বলে মনে হয় ॥ 

রবীত্র-কাব্যজীবনের অপুন ভাষ্য পাই হিঙ্পত্রে । কবি এক স্থনে বলেছেন-_ 
“এই পুথিবীর সঙ্গে, সমুদ্রের সঙ্গে আমাদের ঘে একটা বহুক।লের গভীক 
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আত্মীক্ত। আছে নির্জনে প্রকৃতির সঙ্গে মুখোমুখি করে অন্তরের মধ্যে অন্রভব 
না করলে সে কি কিছুতেই বোকা যায়|? 

সোনার তন্গী-র “সমুদ্রের প্রতি" কবিতায়.কবি সমুত্রকে আদি জননী বলে 
সম্বোধন করেছেন । সমুদ্রের সঙ্গে ঘাহ্ষের হে জন্ম-জন্মান্তরের সম্বন্ধ তা অপূর্ব 

দার্শনিকতায় মণ্ডিত হয়ে এই কবিতাটিতে রূপ লাভ করেছে-- 

৮৮৩৩৮ মনে হর, অজ্ঞতরের ম।ঝখানে 

নাডীতে যে-রক্ত বহে, সেও বেন এ ভাষা জানে, 

[র কিছু শবে নাই । মনে হর, যেন মনে পড়ে 

ষধন বিলানভাবে ছিন্। ই বিবাট ভ্পে 
অজ ত কুবশহ্ণ-মালে, লক্ষ “কাটি বর্ম ঘরে 

ওই তব আব্শ্রাম কলতান "অন্তরে আস্যরে 

মাতিতি হইকা £গঙ্ছে । 

শষ পথাধযের প্রথম কাবা পুরবীতিতি এসে আমরা! এহ পাপ্নারই প্রকাশ দেখি 
“লনূত্র কবিতায় । 'অভ্ঞান আন্ুট যা] সমুদ্রপতে লান হয়ে আছে তাই 

সমুর্রেব কলরোলের মপ্যে প্রকান্সের যন্ত্রণ। ব্যক্ত করছে । 

হে সমূভ, স্ন্ধচিন্তে শুনেছি গজন তোমার 

বাঁত্রিবেলা , মনে হল গা? নীল শ্িঃসীম নিদ্রাব 

ব্বপ্ধ গে “নদে কেঁদে । নাই, নাই তোমার সান্তন। 

যুগঘুগান্তর পর্রি নিরন্তর স্ষ্টির মন্ণ। 

তোমার রহ্লাগঞ্ডছে চিন করি কুদ্দ আবরণ 

পুকাশ সন্ধান করে। 

জল-স্তল-আকাশের সঙ্গে একাম্ম হয়ে যাবার আকান! দেখে সোনার তরী-র 
অপর একটি কবিতা “বস্থন্ধরা'র ।! এখনে তিনি সহঙ্ত সুখে পৃথিবীর অধো 
নিজেকে ব্যাপ্র করে দিচ্ছেন । এই মুন্ময়া মাতা বনন্ধরার কোলে ফেরে 
যাবার আকৃতিত দেখি শেষ পখায়ের প্রবেশক. কাব্য পৃরখী-র "মাটির ডাকা 

কবিতায় । কবি পুথিবীর সঙ্গে ছিন্ননাড়ীর ঘোগ অনুভব করছেন এবং 
পৃথিবীর কানায় কানাকস পরিপূর্ণ এশ্বধ-দর্শনে শিহরিত হথে উঠছেল। 

কবিতাটিত্তে কবিপ্রাণের আশা-আকাজক্ষা ও আহ্মপ্রকাশের ব্যাকুলতা প্রকাশ 

পেয়েছে _- 
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যাই ফিরে যাই মাটির বুকে, 

যাই চলে যাই মুক্তি-স্থথে, 

আজ ধরণী আপন হাতে 

অন্প দিলেন আমান পান্ছে, 

কল দিয়েছেন স।ক্কিয়ে পত্রপ্ুটে | 

আজকে মাঠের শাসে ঘাসে 

নিহখাসে মোর পবর্ আসে 

কোথায় আছে বিশ্বজনের প্রাণ - 

জীবনের অপরক্লব্লায় পথিবাঁর সম্তকে৯ বলছেন “ভালো” । যারা কবির 

'ীঝ-সকাঁলের গানের দীপে শিখা সংযোগ করেছে তাদের হিজি অম্ব ত- 

ময় পরশ অন্তভব করেতেেল । জ্ীবন-সাগর্ে ডুব দিঘে 

আহরণকে তিল পরম লাভ বলেই গণ্য বরহোেন 1:55 

সপ ডিশ সস শিক চো চ্ভাউট জখছুহখ 

হাই যর আভ বুহছল পাশে এ জাঁলনেত্র অপবাহুবেলাস 

াদের হাতেত কাত দিঘ়ে কই *!ন পেকে নে থাকতেত দিনের আলে, 
স্মি 

“লে নে ভাহী, এ 1 দেখ, এই যা ছা লয়, «ই ভ্ভালো এই ভালো” 

লি পুকুল 

পূরবী কাব্যেই “লিপি কাঁবতাটি অর্তাসবাগের এক উজ্জল নিদর্শন, পুৰ 

অ[কাশের সুবেদয় কবিকে শিশুকাল পেকে আকবধণ করছে । আজও এই 

অপরাহ্রবেলায় অমুদ্রের উপর একটি গ্ভাতের আপমনাঘোবণ। কবি 

০চাখের সন্মাে পুথিবীব এক নৃতনতব রূপ €ষলে দরেছে । কবি তার 
5 

পঃশ্চম-যাআীবর ডায়।বী এলে লিপেছেন-_্দনো শষ ওকে নি ।॥ আলোকের ক্র $ শত 

অবতরণিক। পুব আন্াশে |....- হছবোদয়ের এই নীরা লারা জে বে 

কাম বা মণে হাহ ৬ শ্যো ৭১) [এ হ কা ট: আ ই ভজে উঠল-_ 

হে পরুণী, “কন টিভিতে 

হপ্রিহীন 

একই লিপি পড় বাবে বারে ? 

বুঝতেতে পারলুম, আমার কোনো একটি আ'গন্জধক কবিতা মনের মধ্যে এসে 

পৌডবার আগেই ত্ঞার পুছোটা এমে তপচেছে । এইটিই এলপি কবিতার 

জন্ম অ। 
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প্রভাত' কবিতাটিতে মর্তযজীবনের প্রতি অন্থরক্তির সঙ্গে কবির চিরকালের 
দূরের আকাভকা। অন্বিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে । 

এই ম্বচ্ছ উদার গগন 
বাজায় অদৃশ্য শহ্খ শব্দহান ক্র । 

আমার নয়নে মনে ঢেলে দেয় নীল সদর । 
কব যত্্যপ্রীতির এক চরম ব্যাখ্য। দান করেছেন “কঙ্কাল” কবিতায় । ব্রপ- 

সাগরে ডুব দিয়ে তিনি অন্দপরতন তুলে এনেছেন । পৃথিবীর নশ্বরতার উপর 

উড্ডীন করেছেন শাশ্বত আনন্দ ও সৌন্দযের বিজয়-বৈজদ্গন্তী । মৃত্যুতে যে 
সুপুমাত্র শন্ততার উপহাস একথা কবি বিশ্বাস করেন শা। কবির বা সতা- 
পরিচয় তা মাংলের মানদণ্ডে পপ্সিমাপযোগ্য নয় । তাই তান দৃপ্ধ ঘঘোষণ" _- 

আমি হযে কপের পদ্মে করেছি অব্ূপ-মধু পান । 

দুঃখের বক্ষে ম।বঝে আনন্দের পেয়েছি সন্ধান, 

অনন্ত মৌনের ব।ণী শুনেছি অন্তরে, 

(দেখেছি জ্যে।তিব্র পথ শন্যময় আপার 'প্রাস্তরে । 

নহি আমি বিধির বুহৎ্ পরিহাস, 

অসাম এশ্বষ দিয়ে রচিত মহত সবনাশ । 
এই জগতের জুখ-ছু১০৮ পাপ্পু) এবং খণুতার উদ্েবে এক পরম কল্যাণমন্ন ও 

অ নন্দমঘের অবস্থিত কবির গান্তাঞ্লি পর্বের অনেক কবিতার ছড়িয়ে আছে । 

কির প্রতি দিবসের গানের অর্চছি-সমপণ প্রাণের জাহুবী-জলধারায় | 

ত। বদি কালের অমোপ স্পশে লুপ্ত হয়ে যায়, কবির ছুঃখ নেই। তার 

আনন্দ এই অপূর্ব পৃথিবীকে প্রতিদিনের অথ্যদানে । এরই স্বীকৃতি “প্রাণগঞ্গা" 
কবিতায়__ 

এই নীলাম্বব্রতলে তৃণবেমাঞ্চিভ পরণাতে, 

বসজ্তে বর্ষার গ্রাঙ্গে নাতে 

প্রতিদিবসের পুক্ত। প্রতিদিন করি অব্সান 

ধন্য হয়ে ভিসে যাক গান | 

পরিশেষ কাচের প্রথম কবিতা “প্রণাম-এ কবির মর্তপ্রীতি নৃতনতর- 
ভাবে ব্যক্ত হয়েছে । যাত্রার 'প্রকৃকালে খে বিচিভ্রের নববাশি কবি কুড়িয়ে 

পেয়েছিলেন সমগ্র জীবনব্যাপা দেই ঝাশব্রীীতে কবি সুর সাধন। করেছেন ॥ 

দিনান্তে মানবের মন্দিরে সেই হরের অর্থ; নিবেদন করছেন-__ 



৩০ রবীন্দকাব্যেক শেষ পধায 

এই শীরতিপথপ্রান্তে হে মানব, তোমার মন্দিরে 

দদনান্তে এসে আনি নিশীধের নৈ:শব্দ্যের তীরে 

আবির সান্ধ্যক্ষণে , একের চ্ুণে রাখিল।ম 

বিচিত্রের নব্বনাশি, এই মের ব্রহিল প্রণাম । 
“আছি কবিতার কবি বৈশাখের তপ্ত বাতাসের মাতামাতি লক্ষ্য করেছেন 

কলাগাছের দা পাতায়, বেলফুলের ক্লান পদ্ধে, অশখপাতার নাচনে এবং 
বটপা।ছের সবুজ ছায়ায় খুখু প খার নিদ্রাভঙ্গে। বাতাসে যেমন সহজ প্রাণের 

আবেগের নপন তেমনি কবির বুকে ও ক(পন জাগছে ছন্দে । তিতনি অন্কনভব 

কুড়িল 

ন। ৭।ক খাতি না খ।কু কীতিভারঃ । 

পুজীভুভ অনেক বোনা অনেক ছরশির্,- 1 

মাজ আমি “ঘ সেচেছিলেম সবার মাঝে মিলে অবার প্রাণে 

সেই ব।ব্ত! রইল আমার গানে । 

'বধশে্ষা কাবতাটিন্তে কবির মানবজগ্জা পরি গ্রভের সার্থকত। এবং সেই সঙ্গে 
পাখা-প্রীতৈপ কথাই উচ্চারিত হযেছে । পশ্চিম-পথশেষে এসে কবি তার 

ভ/লব্।সান্ পরিম।প করছেন । জাবনের বেদন।র পাত্রগুলি কখন অলক্ষ্যে 

পুন ভয়েভে অমতে । বহুপরিচিত এই পূথিবীর বুহন্য বেন কবি নিত্য নৃতনভাবে 

'অন্থভন করছেন । ছুলাভ এই মানবজন্মের অধিকারা হয়ে তিনি চরিতার্থব_ 

লভিপাছি জীবলোকে মানবজন্সের অধিকার, 
ধন্য এই সৌভাগ্য আমার । 

প্রান্তিক বচন।কালে কবির মনে মুতুযুর মুপোমুথে দাড়াবার অভিজ্্রতা। 

সঞ্চিত হবেছে। কারণ গুরুতর পাড়াভোগ। ম্বত্লুদৃতের আবিভাবে এবং 

জাবন।বসানের ইঙ্গিতে কবির মত্য-মমতার রূপটি প্রান্তিক এ কয়েকটি কবিতার 

মধ্যে ফুটে উঠতে দেখি । লুপ্সিগুহ। থেকে সুপ্তি লাভ করে কবির ঠচতন্য শুব্র- 

আলোকে তজ্যাতির্শয় হয়ে উঠল । জাবন্-মভ্যুর সন্ধিক্ষণের বিভ্রম খুচে কবির 

দৃষ্টি আগের মতই আসক্তিময় ও অনুরগে নিবিড়। জীবনের তুচ্ছতার 

আবরণ সরে গিয়ে মর্ত্যের প্রান্তপখ যেন হযে ওঠে দীপ্তি-সমুজ্জল । সহজের 

মধ্যে সহন্জে কিরে এসে কবির মন ঘেন দুক্তি লাভ করেন । কুচ্জুসাধনায় মুক্তি 

'আসে ন।, নুক্তি নেই বৈরাগ্যেও | বিশ্বসংসাবের মধ্যে মনটাকে মেলে ধর[তেই 
চর তাথতা-_ 



শেষ পধায়ের ম্বাতন্স্য ও টবশিশ্ট্য 

তাই সর্ব দেহমন প্রাণ 
স্রশ্ত্ হয়ে প্রসারিল আজি এ নি:শব্ব প্রান্তরে, 

ছায়ারৌপ্রে হেখাহোথা, যেখায় রোমস্কনরত পেন 
আলন্ত্ে শিথিল-অঙ্গ; তৃপ্তিরস সস্ভে।গ তাদের 

সঞ্চারিছে ধীরে মোর পুলকিত সন্তার গভীরে । 

_-পাশ্দিক, ৬ সংখাক কৰি না 

৭ সংখ্যক কবিতার কবি শষ্টির আদিম যুগের প্রকাশের সেই আনন্দকে হারানো 

এবং সত্যের অবলুপ্তির ব্যথায় কাতর । আবার "৬ সংখ্যক কবিতায় তদণি 

স্তিম যাত্রার আগে কবি প্রার্থন। জানাচ্ছেন__ 

০হ সংসার, 

আমাকে বারেক ফিরে চা 9; পশ্চিমে যাবার মুখে 

বজন কোরে! ন। মোরে উপেক্ষিত শিক্ষকের মতো | 

এ জাবৰনকে অন্বীকার করে ঘষে বৈরাগ্যসাধন তাকে কবি অকুতজ্ঞতারই 

নামান্তর মনে করেছেন । তাব্যাধিম্বরূপ । জীবনের সার্থকতার চিন্তায় কবির 

মন চলে বায় জদুর সেই মোহময় অতীতে যখন-__ 
কালের অঞ্জলি হতে ভ্রষ্ট কত অব্যক্ত মাধুরী 

রঙ্গে পূর্ন করিয়াছে থরে থরে মনেব বাতাস । 
প্রান্তিক, " সংখ্যক কবিতা 

অথবা] ষে অনভিজ্ঞ নবকৈশোরের কম্পমান হাত থেকে বরমাল্য কণ্ঠে গঠে নি 
ত।ব স্বততি আক্জ্ অমলিন, যে জীবন কল্গন।য় বাস্তবে, সত্যে, ছলনাম়, জর 

পরাজয়ে রহস্যময়, ঘে জীবন “অস্তিত্বের সারথি" হয়ে বহু সংগ্রষমে উত্তীর্ণ করেছে, 

কবি বিশ্বাস করেন সেই জীবনই আজ এই গোধূলিতে মৃত্যুসংগ্রাম-শেষে 

নবতর বিজয়-ষাত্রায় অবতীর্ণ করাবে। আবার ১৪ সংখ্যক কবিতায় কবি 

এই ম্ত্য-প্রথিবীন অশেষ দাক্ষিণ্য স্বীকার করে এই জন্মের অধিদেবতাকে 

বন্দন। করছেন-__ 

সব নিয়ে ধন্য আমি 
প্রাণের সম্মানে । এ পারের ক্লান্ত যাত্রা গেলে থামিঃ 

ক্ষণতরে পশ্চাতে ফিরিয়া মোর নম্র নমক্কারে 

বন্দনা করিন্ন। যাব এ জন্মের অধিদেবতারে । 

স্সেজুতি-র অধিকাংশ কবিতাই জীবন-সন্ধ্যাকে কেন্দ্র করে মৃত্যুভাবনায় 



৩২ রবীন্দ্রকাব্যের শেষ পধায় 

বিষ । প্রথম কবিতা “জন্মদিন'-এ জীবনলমীক্ষ।-তশেষে কবি মর্ত্যপৃথিবীর কাছে 
তার খণ স্বীকার করেছেন__অবুঞ দাবীও জানাতে ভোলেন নি-_ 

তোমার মাটির দান, আমি সে মাটির কাছে খণী- 

জান।য়েছি বারংবার, তাহারি বেড়ার এান্ত হতে 

অমূর্তের পেষেছি সন্ধান । 
কবিতাটি আছ্যেপান্ত মঙ্য-জাবনাস্ভিতে করুণ । তখেষ চাবুটি পওক্তিতে ও 

আমন! দেখি সেই কারণ),মগত আব্দপ্রক।শ । বিব্রহস্থৃতির অভিমান নিয়ে 

তিনি যাত্র। করবেন, কিন্ত রেখে যাবেন “খের।তরাহারা এপারের ভালবাস।" । 

ভাক্তার স্ুরেন্দনথ দাশশ্ুস্তকে সম্বোধন করে পত্র কবিতাকারে লেখ 

“পত্রোত্তর' কবিত।টিও ম৩)্ীতিন আবেগে কম্পিত 177 ৃ 

জীবনেরে যাহা জেনেছি অনেক তাই ২. 

সীম। খাকে খাক্, তবু ভাব সাঘ। নাই | | 
নিবিড় তাহার সত্য অমাক্প প্রাণে 

নিখিল ভূন ব্যাপির। নিজেরে জানে ॥ 

কবিতাটিতে মাটির প্রতি অন্ুরগ, বিশ্বনিসগের স্তর 25 সোন্বের স্ন্দর প্রকাশ 

ঘটেছে । বিশসে।শ্দষে নিরন্তর অবগাহনেই নিজের জীবনের সার্থকতা লাভ 
করেছেন কবি । 

কবি অনুভব করছেন এ জাবনের সমাপ্তিতে সব চাওয়াপাওয়।, সব ক্ষক্স- 

ক্ষতি, সব প্রবঞ্চনানিক্ষলতার অবসান হবে । জব নি:শেষিত হলেও" প্রকৃতির 

অকুপণ দান, নীল আকাশের অসাম বিস্তৃতি দেহ-মনে যে অনাদিকালের মায়? 

স্ষ্টি করেছিল সে তে। মিথ্য। হবার নয় ! “অমত্য” কবিতায় অরূপ]ন্ভূতির সঙ্গে 

সঙ্গে মর্ততজীবনের শিহরণ এক ধারায় মিশেছে । মৃন্মন্ন পৃথিবীর জীবন যে কবির 

আকাজ্ষার বস্তু তাও ব্যক্ত হয়েছে সাবলীলভাবে । কবির অনুভূতি মর্ত্যসীমা 

ছাড়িয়ে অরূপলোকের সন্ধান পেয়েছে, তবু সেই অব্দপধ্যানের মধ্যে মিশে 

আছে এই বিশ্বের ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য তৃণস্পর্শ-ব।যু প্রাস্তর, মৃত্তিকা ও জীবলোকের দান__ 
আমার মনে একটুও নেই ৫বকুষ্টের আশা 1 

এখানে মোর বাস। 

যে মাটিতে শিউরে ওঠে ঘাস, 

বার 'পরে এ মন্ত্র পড়ে দক্ষিণে বাতাস । 

প্রণ কবিতাটিতে ম্বত্যুভাবনার সমান্তরালে চলেছে মর্ভতজীবনের 



শেষ পর্ধাস্সের স্বাতম্্র্য ও €বশিষ্ট্য 1" ৩ 

মাধুকীধ্যান । প্রকৃতির উদার পটভ্ভুমিকায় প্রকৃতি তোলে যদি নেই 

অনাগত দিনে কবির নাম স্মরণ করা হক্স 0েই যথেষ্, সভা আহ্বানের কিব। 

প্রস্সোজন ?--- 

কখনে। স্মন্সিতে ঘদি হয় মন, 

ডেকো! না ডেকো না সভা, এসো এ ছাম্াস্স 

যেথা এই £চজ্রের শালবন । 

“ঘরছাড়া” ক.বতাক্ম দেখি পরি ত পৃথিবীর ক।ল উত্তীর্ণ । নৃতন পথে যাত্র 
শুরুর ইর্িত। এ কবিতার প্রতিটি ছত্র দীর্ঘশ্বনে কম্পিত, বেদনায় আতুর। 

“নিমতির অমোঘ নির্দেশে পরিচিতের আবেঈনী ছাড়িয়ে ঘেতে হবে অক্গানা 

উদ্দেশ্যে, কিন্তু ঘ/বার বেলায় মন উতলা, ক।রণ-__ 

যেতে যেতে পথপাশে 

পানাপুকুরের গন্ধ আসে, 
সেই গন্ধে পায় মন 

বহুদ্িনরজনীর সকরুণ লিপ্ধ অ।লিঙগ্গন । 

এই কাব্যগ্রন্থে “জন্মদিন” নামে আর একটি কণবিত। অ।ছে। কবিতাটির স্থর্ 

মধুন এবং বচনাবীতি কিছু তরল । জীবনের উষালশ্সে কিভাবে বিশব-নিসর্পের 

সঙ্গে কবির প্রথম পরিচয় ত্তারই একটা মনোজ্ঞ বিবরণ এই কবিতাটিতে । 

নিসর্পের বিভিন্ন সম্পদ তার জীবনের পাত্রটিকে স্ুধাক্স ভরে দিয়েছে, তাই 

তিনি রেখে ঘাচ্ছেন তার কৃতজ্ঞতা এবং প্রণাম-_ 

সেই-যষে ভালো-লাগাটি তার যাক সে রেখে পিছে, 

কীব্ভি বা সে গেঁথেছিল হয় যদি হোক মিছে, 
না যদি রয় নাই রহিল নাম*_- 

এই মাটিতে ইল তাহার বিস্মিত প্রণাম । 

“নবজাতক' কাব্যটি কবির জীবনের এক পরিবব্তিত খতুর ফসল । কাব্যটি. 

সমাজ-চেতনা, মানব চেতনা এবং ইতিহাস-চেতনাকস সম্দ্ধ । বর্তমান যুগের 

ধনতান্ত্রিক সভ্যতায় মানবতার অপমান দেখে কবি শিউরে উঠেছেন ॥ 

কিন্ত তার মনের শাশ্বত বিশ্বাস থেকে ভ্রষ্ট হন নি, ত্তাই এই নুতন 

ধরনের কবিতাগুলিরন মধ্যে কবির সেই চিরকালীন “পৃথিবী-প্রীতিরা জগটি 
অপ্রকাশিত লক্ষ । 

ববীন্দ্রকাব্য-_৩ 
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“উদ্বোধন” কবিতায় কবির বক্তব্য হল স্ষ্টির আদিতে প্রকৃতির রাজ্যে 
কখ ও শাস্তি বিরাজ করত। বর্তমানে মানুষের কাছে মেই শাস্তির বাণী 
অনেক ক্ষীণ হয়ে এসেছে । তাই নবযুগে নবীন কবিকে আহ্বান জানান 

হচ্ছে ধখিনি এই অশাস্ত বিপর্যস্ত পৃথিবীতে জড়তা মোচন করে আনবেন 

সৌন্দর্য ও শাস্তি । তার স্থান হবে কবির আজন্ম-প্রিয় সেই পৃথিবীর প্রাঙ্গণে__ 

বিশ্বজনের মর্ষে_ 

জাগো সকলের সাথে 

আজি এ স্ুপ্রভাতে, | 

বিশ্বজনের প্রাঙ্গণতলে লহো! আপনার স্থান" 

তোমার জীবনে সার্থক হোক | 

নিখিলের আহবান । 

শেষ জীবনের সমস্ত কবিতাতেই বিষণ্ূতার ছোয়া লেগেছে । জীবনের দীর্ঘ 

পথ-পরিক্রমার শেষে কবি আর একবার ফিরে তাকিয়েছেন নেই চিরপরিচিত 

পৃথিবীর দিকে ঘে পৃথিবী খতু-সম্ভার নিয়ে তার ঘৌবনদিনকে ভরে দিয়েছিল 

আনন্দের পরিপূর্ণতায় । আজ গোধূলির শেষ আলোতে দেখে নিতে চান 
প্রকৃতির সেই আশ্চর্ধ সুন্দর ব্ূপকে-__ 

আজি এ আখির শেষদৃষ্টির দিনে 
ফাগুনবেলার ফুলের খেলার 

দাশগুলি লব চিনে । 

দেখা! দিয়েছিল মুখর প্রহরে 

দিনের ছুয়ার খুলি, 

তাদের আভায় আজি মিলে ষায 

রাঙা গোধূলির শেষ তুলিকাম্ন 

ক্ষণিকের রূপ-রচনলীলায় 

সন্ধ্যার বঙগুলি । 

_নবজাতক, *শেষদৃষ্টি” 

আম্বত্য-বচিত প্রতোকটি কাব্যে নানা আঙ্গিকে, নানা অন্ষঙ্গে সেই চিরন্তন 
মর্ত্যগ্রীতির কথাই ব্যক্ত করেছেন। রোগাক্রান্ত কবির জীবনে স্বত্যুর 
হিমম্টতল আহ্বানের সঙ্গে সঙ্গে অনুভূতির সক্ষম তারগুলিতে মীড় তুলেছে 
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'দেই পুরোনো জগতের প্রতি আসক্তির করুণ মিনতি । প্রাস্তিক-এ কৰি 
একবার তার মৃত্যুন্ানের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাকে কাব্যপ্ূপ দান করেছিলেন । 
সেই স্বৃত্যুক্খান কবিকে এক নূতন জীবনের মধ্যে উপনীত করেছিল । কৰি 
এক অপূর্ব সমন্থক্-বোধের সমগ্রতায় পুরাতন জীবনের ভাবকল্পনার সঙ্গে 
নৃতন জীবনের একটি যোগ স্থাপন করেন । এই অবস্থায় কবি পুলবায় স্ৃত্যুর 
মুখোমুখি হবার অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করলেন। এ তার আর এক জন্মলাভ । 

স্ৃত্যুর ছায়া যত নিকট তর হয়েছে ততই কবি পৃথিবীর প্রাণচ!ঞ্চল্যকে আকড়ে 
ধরতে চেয়েছেন। তাইতার একেবারে অস্তিম কাব্যগুলিতে সমগ্র মানব- 
সার এক অপুর্ব মহিমায় আশ্রয় লাভ করেছে । এই বিচিত্র চলমান প্রাশধারার 

মধ্যে নিজের অস্তিত্বের ঘে।বণাটুকুই কবির কাছে সর্বাপেক্ষা মুল্যবান । এই 

সময় কবির ঠচতন্তলোকে আনন্দান্থভূতির প্রকাশ অভূতপূর্ব । এই আনন্দময় 
অনুভূতি যেন উপনিষদের খধিদ্দের উপলব্ধির সমতুল্য । এই আনন্দঘন ধ্যান- 

ঘৃষ্টিই লমগ্র বিশ্বসংসারের ক্ষুত্র ও বৃহৎ জীবনদৃশ্টের উপর প্রলারিত হয়ে আছে। 
জীবন-মরণের সন্ধিন্থলে মৃত্যুর ঘনিষ্ঠ সান্রিধ্যের অভিজ্ঞতা রেগশব্যাক্স 

কাব্যে ক্ধপায়িত। এই সময কবির নবচেতনা জয়সাভ করে এবং “দেশহীন 

ক][লহীন আদি জ্যোতি'র ধ্যানে তামুক্তি লাভ করে। প্রত্যাশিত মৃত্যুর 

উপলব্ধির মধ্যে কবি নৃতন উৎসাহে প্রাণের জম ঘোষণ। করেছেন । শারীরিক 

যন্ত্রণা তার কাব্যকে স্পর্শ করে নি। সমস্ত যন্ত্রণার উধ্র্”ে তিনি প্রকৃতির 
কল্যাণমগ স্পর্শ অচ্থভব করেছেন__ 

অবসন্গ আলোকের 

শরতের সায়াহ্ু প্রতিমা 

সংখ্যাহীন তারকার শাস্ত নীরবতা 

স্তব্ধতার হৃদয়গহনে । 

প্রতিক্ষণে নিশ্বসিত নিঃশব্দ শুশ্দযা । 

আধারের গুহা দিয়ে. 
আসে তার জাগরণ পথে 

হতাশ্বাস রক্জনীর মস্থর প্রহরগুলি 
প্রভাতের শুকতাবা-পানে 

পুৃজাগন্ধী বাতাসের 
হিমস্পর্শ লয়ে । 
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লায়াহের মানদীন্ডি 

লে করুণ ছবি 

ধরিল কল্যাণবূপ 
আজি প্রাতে অরুণকিবণে ; 

দেখিলাম, ধীরে আসে আশীর্বাদ বহি 

শেফালিকুস্থমরুচি আলোর থালায় । 
__ রোগশয্যাকস, ১৬ সংখ্যক কাঁবতা 

অন্তিম হাত্রার প্রাক্কালে কবি নিরাসক্ত মনে কীত্তির মোহ ত্যাগ করেছেন । 

তিনি যথার্থই উপলব্ধি করেছেন যে কীন্তি স্থায়ী হয় না, টিতে বিধানে 
নির্ধারিত সময়ে তার স্থান হয় কালসিন্কু-জলত্লে। কবি অনুভব করেছেন 

স্বত্যুকে অতিক্রম করতে হলে তাকে কীতি স্থাপন করলেই হবে না, তাকে 
ঘাত্রা করতে হবে অস্তিত্বের ধারাক্ম, যা প্রাণের মধ্যে শ্বীকৃতি লাভ করে ॥ 
এই প্রাণ ভরে উঠেছে বিশ্বের নিত্যহ্ধাম়। পৃথিবীর প্রতি মুহূর্তের ভালবাসা 

সে সঞ্চয় করেছে । তাই কবির বিশ্বাস তিনি এ সংসার ত্যাগ করে গেলেও 

প্রাণের নিত্যধারায় তার স্থান অটুট থাকবে আর এই হবে ম্বৃত্যুকে উত্তরণে, 

একমাজ পথ-- 

এ বিশ্বেরে ভালোবানিয়াছি । 

এ ভালোবাসাই সত্য, এ জ্বন্সের দান । 

বিদায় নেবার কালে 

এ সত্য অল্লান হয়ে সৃতুকে করিবে অস্বীকার । 
_ রোগশব্যায়, ২৬ সংখ্যক কবিতা 

কবি পৃথিবীকে ভালবাসেন তাই এই জগতে তার অস্তিত্বের মূল্যও তার কাছে 

'অপরিসীম__ 

প্রথম বৌজ্রের আলো 
সর্বদেহে হোক সঞ্চারিত শিরাম্স শিরায় ?' 

আমি বেচে আছি, তারই অভিনন্দনের বাণী 
মর্মরিত পলবে পল্লবে আমারে শুনিতে দাও ; 

- রোগশব্যায়, ২৭ সংখ্যক কবিত! 

€রোগাক্রান্ত কবি ঘতবার মৃত্যুর হিমশীতল আলিঙজন গ্রহণ করেছেন ততবারই 
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মর্ত-মমতাকস তার কণ্ঠ নিবিড় হয়ে এসেছে । আবার আরোগ্যের প্রাসনগ 
পরাতে কবি পৃথিবীর মধুময় স্পর্শ অনুভব করেছেন। যে কবি আপন খের্ধ 
বার্ধ এবং বিশ্বাসে মৃত্যুর আবরণ উন্মোচনে সাহলী তার পক্ষেই বলা সম্ভব__ 

এ ছ্যলোক মধুময়, মধুমক্স পৃথিবীর ধূলি__ 

অন্তরে নিয়েছি আমি তুলি, 
এই মহামন্ত্রথানি, 

চরিতার্থ জীবনের বাণী। 
_--আরেগ্য, ১ সংখাক কিতা 

এই মহামন্ত্র উচ্চারণে তিনি টবদিক খধিদের সমগোআ্ । রোগমুক্ত মনের 
নির্জন অবকাশে পৃথিবীর ঝণ স্মরণ করে মন কর্ুতজ্ঞ হয়ে উঠেছে । মানুষ ও 
মাটি, আকাশ ও পৃথিবী, রূপ ও অনবূপ সব যেন একস্জে গাথা হয়ে একটি 
অপুর্ব মাল্য রচনা করছে তার মনে । মর্ত্য মানবের প্রীতির স্পর্শ অস্বতের 

অর্থ বহন করে এনেছে । জীবনের শেষ যাত্রায় এই তার পরম পুরস্কার-__ 

সবকিছু সাথে মিশে মাজষের প্রীতির পরশ 

অস্বতৈর অর্থ দেয় তারে, 

মধুময় করে দেয় ধরণীর ধুলি, 
সর্বত্র বিছায়ে দেয় চিরমানবের সিংহাসন । 

_ মারোগ্য, ২ সংখ্যক কবিতা 

অস্তিম লগ্নে কবি অনাসক্ত ভালবাসায় পৃথিবীকে আবদ্ধ করেছেন নিবিড়তর 

আলিঙ্গনে । জীবনধাত্রার প্রান্তে যা ছিল প্রত্যক্ষের অনতিগোচর, শেষ প্রহরের 
ঘণ্টাধ্বনির স্থরে সেই সকল চিত্রের মিছিল এগিয়ে আসছে তার জীব্ন- 

আঙ্গিনায় । এই জীবন থেকে বিদায় নেবার চিন্তায় তার মন ব্যাকুল হলে 
উঠেছে । এই চিস্তার প্রতিফলন আরোগ্য-এর ৪ সংখ্যক কবিতায় । 

জীবনের এশ্বরধের দিন বিগতপ্রায়, “ফসলহীন শূন্ত মাঠে যেমন তুচ্ছ গুল্ম 
জন্মায়, কবির শৃন্-প্রান্ন মনে তেমনি বৃদ্ধ বয়সের অলস চিন্তার খেলা চলে ॥ 

জীবনের সুখের দিন যে যৌবন, মেই যৌবন তার গত হয়েছে। জীবন এখন 

বরসহীন শুক্ষ, কিন্তু কবি অনুভব করেছেন জীবনে হয়ত সবই শেষ হয়ে যায় 

কিন্ত আজীবন যে শ্টামল মাটির ন্নেহ-সাঙ্গিধ্য লাভ করেছেন, সে বন্ধন ক্ষয় 

হবার নয় । তাই তিনি পন্ম আশ্বাস লাভ করেছেন এই চিন্তায়__ 



৩৮ ববীন্দ্রকাব্যের শেষ পরান 

জানব আমার শেষের মাসে ভাগ্য দেয়নি ফাকি; 

শ্যামল ধরার সঙ্গে আমার বাধন বইল বাকি । 

- আরোগ্য, ১৮ সংখ্যক কবিতা 

জীবন-মৃৃতু)র সন্ধিন্ছলে দাড়িয়ে কবি ঘে কাব্য রচনা করেছেন তার নাম 

জন্মদিনে । এই কাব্যের প্রায় প্রত্যেকটি কবিতাই আসন্ন ম্বত্যুর পদধ্বনিকে 
স্পষ্টতর করেছে । কিন্ত জীবনাবসানের মুহুর্তটিকে কোন বিকৃতি স্পর্শ করতে 
পারে নি, তা ভরে উঠেছে জীবনের রস-স্ুধায় ।-_ 

জন্মদিনে ম্বত্যুদিনে দোহে ঘবে করে মুখোমুখি 
দেখি ষেন দে মিলনে 

পূর্বাচলে অন্তাচলে 

'অবসন্প দিবসের দৃষ্টিবিনিময়-_ 
সমুজ্জল গৌরবের প্রণত সুন্দর অবসান | 

_-জন্মদ্িনে, ২৬ সংখ্যক কৰিতা'' 

এই কাব্যের ১০ সংখ্যক কবিতাটি আত্মবিশ্লেষণের আলোকে এ জগতের 
গ্রীতি ও আস্তরিকতায়, সততা! এবং সরলতায় সমৃদ্ধ একটি সমীক্ষা । এই 

সমীক্ষায় কবি-মনটিও আমাদের কাছে একান্ত স্পষ্টরূপে ধর! দিচ্ছে । জীবন 

তাকে পরম প্রাপ্তির আশ্বাস এনে দিয়েছে, তিনিও জীবনের খণ অকুন্ঠিভ 

চিত্তে ক্বীকার করেন-_ 
আমি পৃথিবীর কবি, ঘেথ। তার যত উঠে ধ্বনি 

আমার বাশির সুরে সাড়া তার জাগিৰে তখনি-__ 

জীবনের সুদূর পথ-পরিক্রমায় আজ তিনি অজানার দূতের আহবান 
শুনতে পাচ্ছেন । মনে বাজছে বিদায়ের রাগিণী। কবির যাত্রা এবার, 

অব্ূপ-লোকে যেখানে মহামৌনের গভীরে হারিয়ে যাঁয় জগতের সকল সংশয়, 

তর্ক, খ্যাতি এবং সর্বোপরি অহং-চেতনা । কবি স্্টিরহস্তের গভীরে ভুব দিয়ে 
আপন শ্বরূপ অন্থভব করেছেন । নিজেকে তিনি চিনতে পারছেন অসীম 

পথের পাস্থক্ধূপে । মর্ত্য-পরিক্রমাকস এসে তিনি ক্ষণকালের বত্বরাজির দিকে 

"তাকিয়ে অকুছ চিত্তে মর্ত্যপৃথিবীর দানের কথ স্বীকার করেছেন-__ 

সকল পাওয়ার মধ্যে পেয়েছি অমুল্য উপাদেয় 
এমন সম্পদ যাহা হবে মোর অক্ষয় পাথেয় । 

--জন্মদিনে, ১২ সংখ)ক 'কবিত। 

্ 
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এই কাব্যের প্রায় প্রতিটি কবিতাই মরণের ছায়ায়, অনন্তের পটভূমিকাক্স 

জীবনবন্দনা। জীবন সম্বন্ধে এই অনুভূতির বলিষ্ট পরিচয় শেষ পর্যায়ের 

কবিতায় এক ভিন্নতর শ্বাদ নিয়ে আমে । 

সর্বশেষ কাব্য ০শেষলেখার কবিতাগুলিতে আমর সর্বাপেক্ষা গভীরভাবে 

যে £বশিষ্ট্যটি লক্ষ্য করি তা হল মন্ত্রবৎ সংহতি । জীবনের চবমতম উপলদ্ধি- 

গুলিকে শ্বচ্ছ জ্যোতির্ময় আত্মার আলোয় করে তুলেছেন স্পষ্ট, সরল, সংহত 
ও কঠিন। এই অনসংকারহীন খজু সত্যময় উপলব্ধির চরমতম মুহুর্তে 
কবিপ্রাণের মর্ভযচপ্রম এক অপূর্ব সরল ভঙ্গীতে ব্যক্ত হয়েছে । কবি স্পষ্টরূপে 
অন্গভব করেছেন এ জগৎ মিথ্যা নয় এবং এমন কোন শক্তি নেই যা এই জগতের 

মাধুরী গ্রাস করতে পানে । এই সত্যটুকু তিনি অন্তরে একাস্তর্ূপে বিশ্বাস 

করেন, তাই আজও নিসর্গ এবং মানব তাকে সমানভাবেই স্থধারস 

বিতরণ করে । 

এই জীবনকে তিনি অতি পবিত্র বলে মনে করেন । অজ্ঞ রহস্যলোক 

থেকে অলক্ষিত পথে প্রকাশিত এই জীবন । অস্তিম লগ্র ষখন ঘনিয়ে আসে 

তখন মহাকালের বাছতে সবই হয় মসীলিপ্ত , কিন্ত এমনও কিছ বাকি রয়ে 

যায় ঘা সম্পূর্ণভাবে বিস্বৃতিতে গিয়ে মেশে না 

প্রত্যহের সব ভালোবাসা 

তারি আদি সোনার কাঠিতে 
পু উঠেছে জাগি! ; 

প্রিয়ানে বেসেছি ভালে, 

বেসেছি ফুলের মঞ্জরিকে 

করেছে সে অস্তরতম 

পরশ করেছে যারে। 

- শেবলেখা, * সংখ্যক কবিত। 

বিবাগী কবিচিতকে কোন বন্ধনই বেধে রাখতে পারে না। অসীম ' বৈবাগে/ 

দিকৃবিহীন পথে ছটে চলে । আজীবনের সাধনার প্রতিও তিনি তমাহশৃন্ত | 

তবু তিনি অনুভব করছেন ঘে এই মধুময় পৃথিবীর ধুলির গড়া মানযের সঙ্গে 

ভার সম্পর্ক ছেদ হবার নয় । মহাষরণ-সঙ্গমৈ এ জীবন তখনই সার্থকতার তীর্থে 

তপ্পৌছবে যখন কবির ললাটে নেমে আসবে মর্ত্যপ্রথিবীর আশীর্বাদ । 



চি ববীক্দছকাব্র শেষ পর্যায় 

আমি চাহি বন্ধুজন যারা 

তাহাদের হাতের পরশে 

মর্তযের অস্ভিম প্রীতিরসে 

নিয়ে যাব জীবনের চরম প্রসাদ, 

নিয়ে ঘাব মানুষের শেষ আশীর্বাদ । 
--শেষলেখা, ১* দংখ্যক কবিতা 

দুই 

র্ত্যজীবনের প্রতি প্রীতি ও আকাভ্কা পক্ষাস্তরে এই মানবজীবনের প্রতি 

'আসক্তিরই গছ্যোতক । এই মর্ভ্যজীবন ও মানবজীবন অনিবার্ভাবেই কবিকে 

"আগ্রহী করে তুলেছে এই বন্গন্ধরার শ্যামল ম্বত্তিকার প্রতি । ভাই শেষ 
পর্যায়ের কাব্যের আর একটি বৈশিষ্ট্য হল ম্ৃত্তিকাসক্তি। মৃত্তিকাণক এখানে 
কোন রূপক অর্থে গ্রহণ কর! হয় নি। মৃত্তিকা বলতে আমরা জননী 

বন্থম্ধরার শ্টামলিম দূপকে বুঝি না। মৃত্তিকা তার ত্বরূপেই অর্থাৎ ধূসর 
ধূলিমম্তা নিয়েই কবির মনে আকর্ষণ স্গ্টি করেছে । তার শেষ পর্বের 

'আঅসধিকাংশ কাবেই আমরা কবির মৃত্তিকার প্রতি আকর্ষণের বিচিজ্র ব্দপ 

প্রত্যক্ষ করি । 
পৃরবী-র “মাটির ডাক” কবিতায় কবি জন্মদাত্রী স্বত্তিকা জননীর কোলে 

"সাবার ফিরে আসার ব্যাকুলত! প্রকাশ করছেন । কবি এতদিন "নানা মতে 

নানান হাটে” পথে পথে হারানে। মাকে খুজে ফিরছিলেন । এতদিন পরে খাবার 
হউপলন্ধি করলেন__ 

আজকে খবর পেলেম খাটি__ 

মা আমার এই শ্টামল মাটি, 
অঙ্গে ভরা শোভাবর নিকেতন; 

পরিশেষ কাব্য গ্রশ্থের 'সাস্বনা” কবিতায় বোবা মাটির সমগ্র বিশ্বের ছু:খ 

নিঃশব্দে বহনের সহিষ্ণুতায় কবি বিস্মিত হয়েছেন-__ 

ওরে বোবা মাটি, 
বক্ষ তোর যায় না তো ফাটি 

বহিয়! বিশ্বের বোবা ছঃখবেদনার 
বক্ষে আপনার 

বহু যুগ ধরে। 
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বিশ্বনিসর্গ সমগ্র বিশ্বের সংগ্রাম-কোলাহলের উপর স্তব্ধতার প্রলেপ দিয়ে 
মাঙ্গবের ছুঃখকে সহনীদ্ম করে। নিজে সহিষ্ণুতার প্রতিমৃব্তি হয়ে নীরবে 
মনুষ্য জীবনে সাম্বনার বাণী বহন করে আনে । কবি ম্ৃত্তিকার এই রূপে শ্রদ্ধাক্স 

অবনত হুচ্ছেন-_ 

বোবামাটি, বোবা তরুদল, 

ধর্ধহার! মানুষের বিশ্বের ছুঃসহ কোলাহল, 
স্তব্ধতায় মিলাইছ প্রতি মুহূর্তেই,__ 

নির্বাক সাস্বনা সেই 
তোমাদের শাম্তক্ূপে দেখিলাম, 

করিল প্রণাম। 

- পরিশেষ, “সাস্তবনা” 
বিশ্ব-নিসর্গপ্রবাহের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের প্রাণপ্রবাহের যোগ বছকালের ; এই শেষ 
পর্বে এসে নিসর্গ-প্রবাহ ও প্রাণ-প্রবাহের মিলন এক নূতন পথে অগ্রসর 
হয়েছে । আক নিসর্গরস পানের সঙ্গে সঙ্গে কবিচিত্ত এক পরম আধ্যাত্মিক 

উপলব্ধিতে এলে পৌচেছে । শেষ সপ্তক-এর চার সংখ্যক কবিতাতে আযুর 

অপবাক্রবেলায় আত্মলভ্তোগ ও নিসর্গ-সম্ভোগের নিরিখে তার স্বত্তিকাসক্তিই : 

প্রকাশিত হয়ে পড়ে-__ 

আপনাকে মিলিয়ে নেব 

শন্যশেষ প্রাস্তবের 

হ্দূরবিস্তীর্ণ বৈরাগ্যে । 
রবীন্দ্রনাথের শেষ পর্বের কাব্যে অনেক স্থানে আমরা দেখব এই মৃত্তিকাসক্ষির 
পথ ধরে “শ্যামল” বা শ্যামলী এই বিশেষণটি বার বার ফিরে এদেছে £ অনেক 

ক্ষেত্রে কবির মৃৃতিকাচেতন! তাঁর- অতীত প্রেম-স্থতির সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেছে । 

এমনই একটি শেষ সপ্তক-এর ত্রিশ সংখ্যক কবিতাটি । এখানে কবির স্মৃতিতে 

ধর। দিয়েছে তার প্রথম জীবনের প্রেমিকা, ষে একাস্তভাবেই বাংলাদেশের 

শ্ামলমাটির শ্টামলা মেক্ে__ 

কণচ শ্যামল তার বঙটি ; 

গলায় সরু সোনার হাবরগাছি, 

শরতের মেঘে লেগেছে 

কণ রোদের রেখা! । 



৪৭ ববীজ্কাব্যের শেষ পর্যায় 

শেষ সপ্ডতক-এর চুয়ালিশ সংখ্যক কবিতায় কবির ম্বত্িকাসক্তির পরিচয় অপুর্ক 

ুন্দর ও কোমল মমতায় প্রকাশিত হয়েছে । কবিতাটি কবির জীবন-সায্লাহেব 
স্বতিকাসক্তির প্রতীক | ৃ 

আমার শষবেলাকার ঘরথানি 

বানিয়ে রেখে যাব মাটিতে 

তার নাম দেব শ্টামলী | 
ও ষখন পড়বে ভেঙে 

সে হবে ঘুমিয়ে পড়ার মতো, 

মাটির কোলে মিশবে মাটি ; 

কবিতাটি কবির মাটির ঘর শ্যামলী'-কে উপলক্ষ করে লেখা । এই ম্বৎকুটির 

নিষাণ ও তাতে বসবাস করার সংকলের ভিতর কবির একটি! সক্ষম গভীর 
অন্ভূতির পরিচয় পাওয়া যায়। কবির ইচ্ছা তার “শেষবেলা"র মাটির ঘরের 

নাম দেবেন শ্যামলী, কারণ বাংলাদেশের মাটির রঙ ন্সি্ধ শ্যামল । আন. 

কবি যে বাংলাদেশের মেয়েকে ভালবেসেছেন, কারণ সেই মেসের 

চোখে আছে «এই মাটির শ্যামল অঞ্জন, কচি ধানের চিকন আভা”, এই 
মাটি কবিকে চিরদিন ডেকে ফিরেছে ভাঙনলাগ। পদ্ম পাড়ে, সর্ষে তিসিক 
ক্ষেতে, আর পুকুরপাড়ে। শেষ জীবনে কবি আবার নৃতন করে মাটির ভাকে 

লাড়া দিচ্ছেন__ 

আজ আমি তোমার ভাকে 

ধর। দিয়েছি শেষবেলায় । 

এসেছি তোমার ক্ষমালিগ্ধ বুকের কাছে, 

যেখানে একদ্দিন বেখেছিলে অহল্যাকে, 

নবদুর্বাশ্যামলের 

করুণ পদস্পর্শে 

চরম মুক্তিজাগরণের প্রতীক্ষায়, 
নবজীবনের বিস্মিত প্রভাতে | 

__-শেষ সপ্তক. ৪৪ সংখ্যক কবিতা? 

“বীথিকাকয় কবি তার মনন-কল্পনার দিক থেকে গভীর গম্ভীর এবং জীবন- 
জিজ্ঞাসায় উদ্বেলিত । ব্যক্তিজীবন ও বিশ্বজীবন এখানে একাকার হয়ে 
গেছে । এই কাব্যটিতে কবির দার্শনিক জিজ্ঞাস! সংহত হয়েছে । তবু এখানেও 



শেষ পরধধায়ের শ্বাতন্ত্য ও €বশিষ্ট্য ১৪৩ 

ফবির ম্বতিকাসক্তি আমরা অনুভব করতে পারি । "মাটি কবিতাটি কবিক্ষ 
স্বত্তিকাচেতনার দৃ্টান্তবূপে গ্রহণ কর! যায় । মাটির বুকে জীবনের কত গঠা- 
পড়া । কিন্ত জীবননাট্যর অভিনয্-শেষে নশ্বর জীবনের হয়ত আর কিছুই 
অব্শিষ্ট থাকে না । কিন্ত মাটি দে তো চিরস্তন__ 

হায় আমি, 

হায়রে ভূত্বামী, 

এখানে তূলিছ বেড়া, _উপাড়িছ হেখ। যেই তৃণ 

এ মাটিতে সে-ই রবে লীন 

পুনঃ পুনঃ বৎসরে বৎসরে | তারপরে !__ 
এই ধুলি রবে পড়ি আমি-শৃন্ত চিরকাল-তরে। 

“গরবিনী” কবিতায় কবি মর্ভ্যধুলিরস্প শর বাচিয্পে-চল! জীবনকে ধিক্কার দিচ্ছেন । 
ঘে জীবনে মাটির স্পর্শ নেই দেই জীবন বহুমূল্য যবনিকার অস্তরালে রাখা 
কপণের কক্ষের ছবির মত ১ কবি সেই জীবনকে অভিনন্দিত করেছেন যে 

জীবনে ধরাতলের নিিচার স্পর্শ রয়েছে । তাই তিনি স্বীয় জীবন সম্বন্ধে 
'বলছেন-_ 

আমি সাধারণ । 

তরুর মতন আমি, নদীর মতন । 

মাটির বুকের কাছে থাকি ; 
আলোরে ললাটে লই ডাকি, 

ঘযে-আলোক উচ্চনীচ ইতরের, 

বাহিরের ভিতরের । 

পক্জপুট কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলি কিছুটা অন্য ধরনের । এই কবিতাগুলি 

সন্বদ্ধে ড. নীহাররঞজন রায় বলেছেন__-“এই কবিতাগুলি যেন বিরাট গন্ভীর 

চিত্তারণ্যের মহাটবীগুলির প্রসারিত শাখা-প্রশাখার মর্ষরধ্বনি, মানবমনের 
গভীর ঘন্বস্মস্যার গম্ভীর কলকলোল ।”১ কব্রবীজ্নাথের শেষ পর্বের প্রায় 

প্রতিটি কাব্যেই এইব্প মনন কল্পনার সমৃদ্ধি লক্ষ্য করা যায় । তবু পত্রপুট-এর 
“পৃথিবী” (৩ সংখ্যক ) কবিতাটি একটি বিশিষ্ট স্বাতন্ত্রের দাবী করতে পারে । 
এই কবিতায় কবির মৃৃত্তিকাসক্তি একটি বিশেষ ভঙ্গীতে ব্যক্ত হয়েছে । “মৃত্যু 
'অনিবার্ধতাক্স শিউরে উঠে নির্যম উদ্দাসীন পৃথিবীর কাছে মৃত্কাতরতার এই 

১. ড- নীহাররপ্রীন রায়, রৰীন্রসাহিতে)র ভুমিক] (১৩৬৯), পৃ-২১১ 



হি ববীন্দ্রকাব্যের শেষ পধাক়্ 

'প্রশতি রেখে যাওয়া শেষ পর্বের কবিতান্ কদাচ চোখে পড়ে ।”১ পৃথিবীন 
বিচিআ্ম লীলার কথ। কবি অভিনব কাব্যাঙ্গিকের মাধ্যমে ব্যক্ত করেছেন । 

খরিজআীর ছুই বিপরীত স্বভাব “ললিত, ও “কঠোর” আশ্চর্য দক্ষতার সঙ্গে 
চিত্রিত করেছেন । স্থষ্টি এবং ধ্বংস দুয়ের প্রতিই পৃথিবী সমান উদাসীন । 
সর্বপরিচয়-গ্রাসী পৃথিবীর ধূলার মধ্যে তার জীবনের শেষ পরিণাম কয়েক 
মুষ্টি ধূলিকে মিশিয়ে দিতে চান । আজ অন্তিম বাত্রার প্রাক্কালে তিনি মোহ গ্রস্ত 
নন-_ শুধু এই 'জীবপালিনী” ধরিত্রীর স্বীক্রতিটুকুর প্রত্যাশী__ 

তবে দিয়ো তোমার মাটির ফোটার একটি তিলক আমার কপালে ; 

সে চিহ্ন যাবে মিলিয়ে 

যে ব্রান্ত্রে সকল চিহ্ন পরম অচিনের মধ্যে যায় মিশে । 

হে উদাসীন পথিবী, 

আমাকে সম্পূর্ণ ভোলবার আগে 
তোমার নির্ষম পদপ্রাস্তে 

আজ রেখে যাই আমার প্রণতি । 

শ্যামলী কাব্ঃগ্রন্থখানি কবির শেষ বেলাকার ঘর (শেষ সম্তক 9৪৫) 
“এরই স্মারকলিপি । এই কাব্যের নামকরণের মাধ্যমে আমরা স্স্ক্রতর 

শ্যামলিম চেতনারই ব্ধপ প্রত্যক্ষ করি । শ্যামলী শুধুমাত্র বাংলাদেশের 

শ্যামল মাটি বা কবি-কল্পিত ম্বৎ্কুটিরকেই বোঝায় নি। কবির কাব্যে শ্যামলী 
মূর্ত হয়ে উঠেছে বাংলাদেশের শ্যামলা মেয়ের কল্পনায়, তাই এখানে স্বস্তিকা 

চেতনার সঙ্গে কবির প্রেমস্বৃতি একাসনে বসেছে । শ্যামলী কাব্যগ্রস্থের 
“উৎসর্গ কবিতায় কবি বলেছেন -__ 

ংলাদেশের বনপ্রকুতির মন, 

শহর এড়িয়ে চিল এখানে ছায়! দিয়ে ঘেরা কোণ । 

ংলাদেশের গৃহিণী তাহার সাথে 

আপন ন্িগ্ধ হাতে 

সেবার অর্ঘ্য করেছে রচনা নীরব-প্রণতি-ভবা! 

তানি আনন্দ কবিতায় দিল ধরা ॥ 

টির ঘর “শ্যামলীর” উপর আর একটি কবিতা আছে-শ্যামলী কাব্য গ্রন্থের 

€শেষ কবিতা _নাম "শ্যামলী । এই কবিতাটিতে সৌন্দর্য ও কোমলতা! একই. 

১. ড. অরুণকুমার বন, রবীব্দ্র-বিচিস্ত1 (১৩৭৫ ), পৃ- ২৯১ 



শেষ পধাযের ত্বাতন্ত্রয ও বৈশিষ্ট্য এ 

সঙ্গে মিশেছে । এখানে জীবনের ক্ষণভঙ্কুরতার সঙ্গে শ্যামল মাটি তথ শ্যামলা 
মেয়ের প্রতি প্রেম প্রতি ছজ্রে ব্যক্ত হয়েছে । জীবনের যাওয়া-আসাকে 
কবি সহজ দৃষ্টিভজী দিয়ে বিচার করেছেন । কবির মাটির বাসার মত. 

জীবনেরও কোন স্থাস্সিত্ব নেই__ 

বাসা বেধেছি আলগ! মাটিতে __- 

যে চলতি মাটি নদীর জলে এসেছিল ভেসে, 
যে মাটি পড়বে গলে শ্রাবণখারায় । 

যাব আমি । 

তোমার ব্যথাবিহীন বিদায়দিনে 

আমার ভাঙা ভিটের "পরে গাইবে দোয়েল লেজ ছুলিয়ে 
এক শাহানাই বাজে তোমার বাশিতে, ওগে। শ্যামলী, 
ঘেদ্দিন আসি আবার যেদিন ঘাই চলে । 

সেঁজুতি কাব্য গ্রস্থের অধিকাংশ কবিতায় ঘনায়মান জীবনসন্ধ্যার ইক্ষিত। 

জীবন-সায়াহ্ে বিগত দিনের হিসাব করার স্পৃহা ও মৃত্যুর পদধৰনি উপলব্ধি 
সেঁজুতি-র প্রায় প্রতিটি কবিতায়ই দেখা যায়। প্রথম কবিতা “জন্মদিনের 

মধ্যে দেখি আত্মসমীক্ষণরত কবিকে যিনি উৎসব মৃহ্র্তে অস্তিম যাত্রার 

ইঙ্গিত পাচ্ছেন এবং জীবনের খণ একে একে স্বীকার করছেন এবং মাটির 
কাছে ফ্ঠার অস্তরের শ্রদ্ধার অর্থ নিবেদন করছেন । ভার একাস্ত প্রার্থনা 

আসক্তি যেন তার মহাজীবনের প্রবেশ পথে বাধা হয়ে নাঙ্াড়ায়। কিন্ত 
তিনি পৃথিবীর দানকে অন্বীকার করতে পারছেন না, কারণ পৃথিবীর ধূলিতেই 
অলীমের আব্বাদ পেয়েছেন__ 

আমি সে মাটির কাছে খণী-__ 

জানায়েছি বারংবার, তাহারি বেড়ার প্রাস্ত হতে 

অমূর্তের পেয়েছি সন্ধান । . 

এই কাব্যগ্রস্থে 'জন্মদিন'-এর উপর আর একটি কবিতা আছে । এই কবিতাটির 

চালটা একটু হাল্কা । কিন্ত এ কবিতা মধুরতা ও স্বতিরাগে রঞ্জিত । বিশ্ব- 

নিসর্গের উপলন্ধির সঙজে সমস্ত খ্যাতি-কীত্তিন বোঝা! নামিয়ে মাটির খণ- 

ত্বীকার কবিতাটিতে-__ 
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সেই-ষে ভালো-লাগাটি তার ঘাক সে রেখে পিছে, 

কীব্তি বা সে গেথেছিল হয় যদি হোক মিছে, 
না যদি বয় নাই রহিল নাম, 

এই মাটিতে রইল তাহার বিস্মিত প্রণাম । 

জীবনের অস্তিম কাব্য-পরিমণ্ডলের আরোগ্য কাব্যেও সেই আক্ষরিক অর্থে 

স্বত্তিকাসক্তির প্রকাশ আরও গভীর ও আরও ব্যঘ্নাবাহী । কবি অনুভব 

করছেন জীবনের যা কিছু অপূর্ণতা, যা কিছু মিথ্যা সমস্তই নতি স্বীকার 

করে পৃথিবীর ক্সেহের কাছে । পৃথিবীর ধূলিতেই তিনি অনস্ত সত্যকে অচ্ছভব 

করেছেন__ 
দেখেছি নিত্যের জ্যাতি ছুযধোগের মায়ার আড়ালে । 
সত্যের আনন্দ রূপ এ ধূলিতে নিয়েছে মূর তি, 

এই জেনে এ ধুলায় রাখিনু প্রণতি । 

তিন 

রবীন্দ্রনাথের শেষ জীবনের কাব্যে কবির আয্মনচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে । তাই 

বার বারই আসে আত্মসমীক্ষা। জন্মদিনগুলি নব নব চেতনার ছার উন্মোচন 
করে । জন্মদিনগুলি কবির বিগত দিনের স্মৃতিকে জাগরিত করে কবিকে 

ত্বীষ্ম কবিধর্মের পর্যালোচন|য় উদ্ধ,দ্ধ করেছে । এই স্বতিচারণায় বিশ্ববীক্ষা ও 
আহ্মসমীক্ষা অঙ্গীভূত। সমগ্র রবীন্দ্রকাব্যে নানাভাবে কবির জীব্লনাদর্শ 
বপামিত হয়েছে । শেষ পর্বে কবির জনমদিনের অবকাশে নৃতন করে 
আত্ম প্রকাশ। 

পরিশেষ-এর “জন্মদিন কবিতায় কবি এই আত্মন্বরূপের উদ্ঘাটন করেছেন। 
ইতিমধ্যে কবির সম্ভর বৎসর অতিক্রান্ত । তার স্বদেশবাসী মহাসমারোহে 
তার সন্ততিতম জন্মজয়ন্তী উৎসব পালনের বিরাট আয়োজনে তৎপর । সেই 

কথাই স্মব্ণ করে এই আজ্মবিঙ্গেষী তত্বমূলক কবিতাটি রচিত হয়। “পরিশেষ 

আত্মবিঙ্সেষণের আল্মপন্রিচয়ের কাব্য”১৯__ সমালোচকেব এই অভিমত একান্ত 
সত্য । কারণ কাব্যটির প্রথম থেকে শেষ পর্যস্ত চলেছে আত্মসমীক্ষা, বিগত 
জীবনের অভিজ্ঞতা ও অনুভূতির কথা তিনি পধায়ক্রমে একটির পর একটি 
কবিতাতে সন্সিবেশিত করেছেন। পৃথিবীর ভালবাসায় আবার নৃতন করে 

ড. নীঞাররঞ্জন রায়, রনীন্্রনাহিত্োের ভূমিকা (১১৬৯ ), পৃ- ১৮৬ টে 
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উজ্জীবিত হযে কবি দেহে-মনে নব প্রেরণ। অন্কভব করেছন । জীবনের পথ- 

বাজ্াম্ম তিনি রুক্ছের আব্বাধনা করেছেন ; আজ বিদায়-লম্ে প্রসর মনে পৃথিবী-র 
সহজ অকুপণ আনন্দকে নিবিড়ভাবে গ্রহণ করার জন্ত ব্যাকুল-__ 

এ জন্মের গোধূলির ধূসর প্রহরে 
বিশ্বরস-সরোবরে 

শেষবার ভরিব হৃদয় মন দেহ 
দূর করি সব কর্ম, সব তর্ক, সকল সন্দেহ, 

সব খ্যাতি, সকল ছুরাশা, 

ৰলে যাব, “আমি যাই, নেখে যাই, মোর ভালোবাসা? | 
- “জন্মদিন” 

পরিতেষ-এর “পান্থ কবিতাটিও কবির জন্মদিনের পুর্বাহ্থে রচিত । এখানেও 

কবি বিশ্বপ্রবাহে মিশে যেতে চান। কারণ কবি তার জীবনের চক্রিতার্থতা 

লাভ করেছেন পৃথিবীর ন্সেহে। জন্মদিনের অবকাশে কবির আসক্তিপূর্ণ 
দৃষ্টিতে ধরা দিয়েছে এই ধরণীর সঙ্গে তার নিবিড় পরিচয়ের ব্বব্প। 
তিনি এই পৃথিবীর অনংখ্য বন্ধনের মধ্যেই মুক্তির আন্বাদ পেয়েছেন । 

“এখানে তার পৃথ্বীপ্রীতি ও মুক্তিচেতন। একই দেহে লীন হয়ে গেছে ।”১ 

শুধায়ো না মোরে ভুমি মুক্তি কোথা, মুক্তি কারে কই, 

আমি তো সাধক নই, আমি গুরু নই। 

আমি কবি, আছি 

ধরণীর অতি কাছাকাছি 
এ পারের খেয়ার ঘাটায়্ | 

আর একটি জন্মদিন-সংক্রান্ত কবিত! হুল “অপূর্ণ” । এই কবিতাটি জন্মদিনে 

লেখা নয় । এটি নভেম্বর মাসে রচিত, ববীন্্রজীবনীকার প্রভাতকুমার 
মুখোপাধ্যাক্সের মত্তে তার স্বদেশবাসীর কবির সপ্ততিতম জন্মদিন পালনের 
উৎ্সব-আ যোজন প্রত্যক্ষ করে কবি এই কবিতা রচনা করেন।২ এখানে 

কবি তার অন্তর্নিহিত সত্তাটিকে তুলে ধরেছেন যা সত্য, মিথ্যা, 
আশা, অভিলাষ, সংশয়, তর্কে কণ্টকিত। কত সার্থক সাধনা, কত ব্যর্থ 

১. ড. অরুণকুমার বন, রবীন্দ্র-বিচিত্তা € ১৩৭৫ ), পৃ. ২৯৫ 

২. শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যান্স, রবীক্র-জীবনী, ৩ খণ্ড ( ১৩৬৮), পৃ. ৪১৫ 
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আত্মবিড়ত্বনা সবই বস্ত ও ছাক্সায় গড়া মৃত্তি নিম্নে কবির সমক্ষে উপস্থিত ? 

কবির জিজ্ঞাসা, জন্ম ও মৃত্যু দিনের মধ্যে যে কয়টি দিন স্ষ্টির আনন্দে ভরে 

ওঠে, সত্তা যখন নিখিলের কাছে নিজ পরিচয় জ্ঞাপনে আগ্রহী হয়, সেই 
লবই কি লয়প্রাপ্ত হয় জীবন-অবসানে ? কবির বিশ্বাস, জীবনের এই মুক্তির 
আনন্দ মিথ্যা হতে পাবে না। এই কবিতাটিতে জন্সলগ্নের উপস্থিতি অনিবাধ- 

ভাবে কবিকে স্ৃত্যু-মুহূর্তের কথা স্মরণ করায় । কবিতাটি আত্মসমীক্ষামূলক । 
এই পরিপ্রেক্ষিতে পরিশেষ-এর “বর্ধশেষ কবিতাটিও উলেখযোগ্য ॥ বৎসরের 

বিদায়ের ক্ষণে কবিতাটি ব্রচিত হলেও আসলে এটি কবির জীবনপ্রাস্তের 

উপলব্ধি । কবি অনুভব করছেন__“আযমুর পশ্চিমপঝশেষে / ঘলায় মৃত্যুর 

ছায়া এসে । তাই বিশ্বদেবতার সঙ্গে নিজের বোঝাপড়া চবি! নেবার 

প্রয়াস ॥ কবিতাটি তার মর্ভ্যপ্রীতির একটি উল্লেখযোগ্য নিদর্শন ) জীবনে 
বারংবার বেদনার পা তার কাছে অম্বতের শ্বাদ এনে দিয়েছে । এই 

জীবনেই তার ভূমার উপলন্ষি ঘটেছে বারংবার ॥ এই কবিতাকস আসন্গ স্বত্যুর 

পটভূমিকায় কবি পূর্ণের আশীর্বাদ অনুভব করেছেন__ 

এ আশ্চর্য বিশ্বলোকে জীবনের বিচিত্র গৌরবে 

স্বত্যু মোর পরিপৃর্ণ হবে । 

পরিশেষ-এর “দিনাবসান' কবিতাটি কবির পঞ্চষষ্ঠিতম জন্মদিবস উপলক্ষে 

রচিত। এখানেও জন্মদিনের উৎসবমুহ্র্তে কবির মনে পড়েছে যখন তিনি 

মর্ত্যকায়া পরিত্যাগ করবেন তখনও হয়ত তাকে স্মরণ করে উৎসব অনুষ্ঠিত 

হবে। তিনি অস্থরোধ করছেন যেন সভাগ্ৃহে সমবেত হয়ে আড়ম্বরের সঙ্গে 

তার স্মরণউৎ্সব উদযাপিত না হয়। তাঁকে স্মরণ করবার উপযুক্ত স্থান 

হল প্রকৃতির প্রাঙ্গণ । এই কবিতাটিতে আমরা কবির বিশ্বনিসর্গের সঙ্গে 
একাত্মতার ইঙ্গিত পাই। ভাব এবং বক্তব্যের দিক থেকে এই প্রসঙ্গে সেঁজুতি-র 
স্মরণ কবিতাটি উল্লেখযোগ্য । এখানেও কবির আবেদন তার স্মরণ-সভা যেন 
সভাগৃহে অনুষ্ঠিত ন। হয়ে প্রকৃতির উন্মুক্ত পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয় । 

শেষ সপ্তক-এর অনেকগুলি কবিতাম়ও আমরা এই আত্মবিঙ্গেষণ দেখি | 
এই কাব্যগ্রশ্থের ৬ সংখ্যক কবিতায় জীবনের প্রান্তে এসে স্বতির তুলি দিয়ে 
বিগত জীবনের চিত্রাঙ্ষণ । জীবনের চলার পথে তিনি স্থখ-ছুঃখের সুল্যে পাথেয় 
সঞ্চয় করেছেন, পথের শেষে এসে মে সঞ্চয় সমস্তই মুল্যহীন বোধ হচ্ছে। 

জীবনকে তিনি ভালবেসেছিলেন সে তো মিথ্যা! নয় । তাই অতীত প্রেমের 
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স্থতিও তার মনে চকিত চমক ্ষ্টি করছে । তিনি কামনা করছেন তার 

যাক যেন আসক্তিহীন হয়-_ 
পিছনে ফেলে যাব না একট] নীরব ছায়া 

দীর্ঘ নিঃশ্বাসের সঙ্জে জড়িয়ে । 

জীবনের অল্প কয়েক দিনের আনন্দ তাকে বিশ্বব্যাপী নামহীন নিরহংকার 
মুক্তি এনে তবে । এই আত্ম-বিশ্লেষণে ত্ব-বূপের ছুটি দিক তার কাছে ধর? 
পড়েছে । তার একটি সত্তা পৃথিবীর স্থখ-ছঃখ কামন!বাসনার অধীন, অন্ত 

সতাটি জড় দেহ-মন থেকে পুথক লোকাতীত পন্রিবর্তনশীল ও নিরাসক্ত ॥ 

«২ অংখ্যক কবিতায় তাব্র এই উপলব্ধির পরিচয় দিয়েছেন । 

৪৩ সংখ্যক কবিতায় কবি তার জন্মদিনে নিজের জীবনকে গভীরভাবে 

বিশ্লেষণ করেছেন । এটি তাব্র শেষ জীবনের জন্মদিন-সংক্রাম্ত অন্যতম শশষ্ঠ 

কবিতা । কবিতাটি গগ্ছন্দে অমিয় চক্রবতীর উদ্দেশে লিখিত । তার 

বাল্য, উকশোর, তৌবন, প্রৌঢত্ব ও বার্ধক্যের "নানা রবীন্দ্রনাথের একখানি 

মাল গেঁথেছেন কবি । প্রেমস্ৃতির অধ্যায়ের শেষে কবি তার কাব্য- 

জীবনের পুর্ণাঙ্গ আলোচনা করেছেন ;__ঘে জীবন বিদ্বেষ, অনুরাগ, ঈর্ধা, 
মৈত্রী, সঙ্গীত ও পরুষ কোলাহলের মধ্য দিয়ে বয়ে এসেছে । তিনি অন্থভব 

করেছেন তার প্রকাশে অনেক অসম্পূর্ণতা আছে । জন্মদিনের পুণ্য লঙ্ষে 

যে অন্ছরাশীরা তার ব্যর্থতা ও চরিতার্থতার সংমিশ্রণে স্থষ্ট মুত্তিকে শ্রদ্ধাত্য 
নিবেদন করছে তাদের উদ্দেশ্যে তিনি আশীর্বাদ জানিক্েছেন। নামহীন 
নির্জন নিভৃতে সকল পরিচয়ের অন্তরালে এক চরম সঙ্গীতের গভীরতায্ 
বিলীন হওয়ার অস্তিম বিষঞ্জ মিনতিতে কবিতাটি শেষ হয়েছে । 

বীথিক কাব্যে কবি আপন জন্মদিবস-উৎসব স্মরণ করে তার কাব্য- 
জীবনের উপলব্ধির কণা পুনর্বার ব্যক্ত করেছেন “নবপরিচয়” কবিতায়__ 

আনন্দিত মন আজি 

কী সংগীতে উঠে বাজি 

বিশ্ববীণা পেয়েছি যেন বুকে ॥ 
সকল লাভ, সব ক্ষতি, 

তুচ্ছ আজি হুল অতি 
দুঃখ সুখ ভুলে যাওয়ার সুখে । 

বরবীব্্রকাব্য- ৪ 
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সেঁুতি কাব্যেও জন্মদিন-বিষয়ক কয়েকটি কবিতা আছে । এই সময় 

কবি আসন্গ মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা ০পয়ে এক নৃতন জীবন লাভ করেছেন, 

সেই মহাশৃন্তের অনুভূতির প্রকাশ ঘটেছে পূর্ববর্তী প্রান্তিক কাব্যের প্রতিটি 

ছত্রে। কবির দৃষ্টি আজ স্ুদূরে প্রসারিত । 

সঁজুতির প্রথম কবিতা! “জন্মদিন” (১৩৪৫ সালের ২৫শে বৈশাখ কালিম্প্ডে 

লেখ! ), এই পর্যায়ের একটি অন্যতম কবিতা, সপ্ত সন্ততিতম জঅন্মদিবসের 

আত্মবিশ্লেষণ এই কবিতায় । জীবনম্বত্যুর সীমায় ৫পৌছে কবি মহাজীবনের 
রহস্য সন্ধান করেছেন। তিনি অন্ভব করেছেন এই চিরচঞ্চল ধ্ৰংসশীল 

জগৎ থেকে তার বিদায় আসন্ন । তবু তিনি এই পৃথিবীব্ সক্ষে গভীর 
মমতার বন্ধনে আবদ্ধ । কিন্ত তার এই বন্ধন নিরাসক্ত ও নিম্মোহ ] অনুভূতির 

গভীরতায়, ক্ম্পষ্ট জীবন ব্যাখ্যায়, অর্থৰন সংকেতে, স্থচিস্তিত ও স্থনির্বাচিত 

ছন্দ ও ধ্বনির মাঁধুধে কবিতাটি অনন্য । পৃথিবীর মায় ও জীবনের আকর্ষণ 
মানষের পথিকবেশী অন্তরাত্মাকে আবদ্ধ করতে পানে না, জীবনের 
আসক্তির ডালি ও অপবিত্র সঞ্চয় সে ম্বৎপাজ্রের মতো দূরে ফেলে দিক্ষে 
যাস । তবুও তিনি মৃত্িকার খণকে অস্বীকার করেন না; কারণ এই অনিত্যই 

তাকে নিত্যের সন্ধান দিয়েছে__ 

সেই ভালোবাসা মো তুলেছে ব্বর্গের কাছাকাছি 
ছাড়ায়ে তোমার অধিকার । আমার ০স ভালোবাসা * 

সব ক্ষয়ক্ষতি-শেষে অবশিষ্ট রবে । 
_ সেৌঁজুতি, “জন্মক্ছিন” 

প্রত্যক্ষতঃ জন্মদিন উপলক্ষে লেখা না হলেও সেৌঁজুতির আরও কয়েকটি 
কবিতায় অন্কুপ জন্মদিন-চেতনার পরিচয় পাওয়া ঘায়। কবিতাগুলি কবির 

অস্তজাবনের চিত্রে সমৃদ্ধ । 

“পত্রোত্তর, কবিতায় কবি অনন্তের বহিরজন দ্বারে দাড়িয়ে অনুভব 
করেছেন ভার সাধনায় পরমের স্থনে চরমের গীতিকলা ব্যক্ত হয় নি। 

তবু কখনও কখনও বন্থন্ধর। মাটি বুকেই সুন্দরের চিত আভাস দিয়েছেন । 
এই “মর্ভ্যর বুকে” “আলোকধাতের আভা” 'অস্বত পাত্রে ঢাকা আছে । তারি 
আহবানে কবির গানে জাগে বিস্মিত সুর । সে স্যর বাধাবন্ধন এড়িয়ে 

পরশাতীতের আনন্দ বহন করে আনে । সংসারের নান! হছঃখদৈন্, বিশৃব্খলা ও 
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পরুষ কলুষ ঝঞ্জার মধ্যেও তিনি অনাদি 'শাস্ত শিবের বাণী” শুনেছেন । স্হষ্টির 
আনন্দলীলায় অংশ গ্রহণ করে তিনি ম্বৃত্যুর মধ্যে মুক্তির সন্ধান পাবেন__ 

ওই শুনি আমি চলেছে আকাশে বাধন-ছেড়ার রবে 

নিখিল আত্মহার! 

ওই দেখি আমি অস্তবিহীন সম্ভার উৎসবে 
ছটেছে প্রাণের ধারা ॥ 

সে ধারা বেগ লেগেছে আমার মনে 

এধরণী হতে বিদায় নেবার ক্ষণে ; 

"যাবার মুখে, কবিতায় এই জীবনের য1কিছু পুহ্রিত আবর্জনা, বিফল স্বপ্ন, 

প্রবঞ্চনা ও নিক্ষলতার সঞ্চয় দূর হয়ে ঘাকু এই-ই কবির কামনা । তবু এই 

জীবনেই তিনি অসীমের ইশার1 পেয়েছেন এবং অমরাবতীর নৃত্যনৃপুরের 
ঝংকার শুনেছেন । এই পৃথিবীর সঙ্গে চিরন্তন সংযোগের কথাও উপলদ্ধি 

করেছেন - 

সকালবেলার প্রথম আলোয় বিকালবেলার ছায়ায় 

দেহ প্রাণ মন ভরেছে সে কোন্ অনার্দি কালের মায়ায় । 

পেয়েছি ওদের হাতে 

দূরজনমের আদিপরিচয় এই ধরণীর সাথে । 
অসীম আকাশে ঘে প্রাণ-কাপন অসীমকালের বুকে 

নাচে অবিরাম, তাহারি বারতা শুনেছি ওদের মুখে । 

“অমর্ত্য কবিতান্ কবি এই মর্ত্য-পৃথিবীর প্রতি আসক্তির এক অনবদ্য 

নিদর্শন দিয়েছেন, কোন মোক্ষধাম বা বৈকুঠধাম তার কাম্য নক । তিনি 

মাটির উপর বাসা বেধেছেন অস্থায়ীভাবে । নৃত্যপাগল নটরাজের তিনি 

শিশ্বাত্ব গ্রহণ করেছেন । বস্ত-দেহের অতীত এক আনন্দময় সত্তাকে অনুভব 

করেছেন, যা সৌন্দর্যের আধার এবং স্ুদূরের ইঙ্গিতবাহী, এই সৌন্দর্যময় 

সত মৃত্যুর পরেও কবির সঙ্গী হবে__ ও 
পেরিয়ে মরণ সে মোর সঙ্গে যাবে__ 

কেবল রসে, কেবল সরে, কেবল অন্ুভাবে । 

“পলায়নী, কবিতাক্ম কবি সমগ্র ক্ঙির চির ধাবমান বূপের 

উল্লেখ করেছেন । এই বিশ্বের সুদূর ভালানে অনায়াসে ভেজে যাবার 

আকাজক্ষা প্রকাশ করেছেন । চলতে চলতেই গ্রহণ করতে হবে, আবার 
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প্রয়োজনে ত্যাগ কর। চাই । কারণ এই চলিক্ু স্যগিতে নিরন্তর গ্রহণ-বর্জনের: 

লীল। চলছে-_ 

ফেলিতে ফেলিতে যাহা ঠেকে হাতে 

তাই পরশিয়। চলে। দিনে রাতে, 

ঘে স্থুর বাজিল মিলাতে মিলাতে 

তাই কান দিয়ে শোনে । 

এব বেশি যদি আরো কিছু চাও 

ছুঃখই তাহে ৫মলে। 

যেটুকু পেয়েছ তাই ঘর পাও 

তাই নাও, দাও ফেলে । 

স্মরণ” কবিতায় কবি অন্ধরোধ করেছেন মৃত্যুর পর লারা তকে স্মরণ 

করবেন তানা যেন উত্সবের সমারোহের মধ্যে কবির জীবনাদর্শকে' বিরত না 

করেন । 'প্ররুতির উন্মুক্ত পরিবেশে যেন কবির স্বৃতি আলোচনা করা হয় । 
এই কাব্যে 'জন্মদিন' ( “দৃষ্টিজালে জড়ায় ওকে হাজার খানা চোখ"...) নামে 

আর একটি কবিত। আছে । এটি ১৩০৩ সালের ২২শে বৈশাখ আলমোড়ায় 
লেখা । বিগত জীবনের স্থঁতি রূপাফ্িত হস্সেছে কবিতাটিতে । কীবহ্তিখ্যাতির 
বরমাল্য আজ আর কবির কাম্য নয়। 1বশ্ব নিসর্গের বাণী কিভাবে তাকে 

আকর্ষণ করেছে সেই কথা প্রকাশ করে, মাটির কাছে ঝণ স্বীকার করেছেন । 
ব্যক্তিগত নাম-বশ নম্ম শুধুমাত্র এই জন্মের ভালে লাগাটি বেঁচে খাক্, এই 
প্রার্থনা জানিয়ে তিনি মাটির উদ্দেশে বিস্মিত প্রণাঘ নিবেদন করেছেন । 

“পরিচয় কবিতায় কবি নৃতন কালের উৎসুক পথিকদের দিকে চেয়ে 
নিজেকে দুরের ঘাত্রী, নিঃসম্পর্ক কবি বলে ভাবতে পাবেন নি, শেষ প্রহরে 
ঘোষণ করেছেন-__ 

মোর নাম এই বলে খ্যাত হোক, 

আমি তোমাদেরই লোক 

আর কিছু নয়, 

এই হোক শেষ পরিচয় । 

জন্মদিন সম্পর্কে আর একটি কবিতা আছে নবজাতক-এ “উদ্বোধন নামে । 
কবিতাটি ২৫শে তৈশাখ ১৩৪৫ সালে কাঁলিম্প-এ রচিত অর্থাৎ সেঁজুতির 
প্রথম কবিতা এবং এটি একই দিনে রচনা করা হয়। সেঁজুতির “জন্মদিন” 
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নামক মহৎ কবিতায় কবি বিশ্বইতিহাসের চিরস্তন বাণীকে আপনার মধ্যে 

গ্রহণ করেছেন । কিন্তু উদ্বোধন” কবিতায় রবীন্দ্রনাথের মনন অন্তব্ূপ ধারণ 

করেছে । কবির রচনা প্রাণের আদিলীলা ও ্ষ্টির আদিম আনন্দের সঙ্জে 

জড়িত। ্ষ্টির আদিযুগে প্রকতি রাজ্যে ছিল শান্তি, আজ মানুষ সেই শাস্তি- 

স্বর্গ থেকে নির্বাসিত । এখন কবিকে এথানে আহ্বান জানান হয়েছে যিনি বহু 

জনতার মাঝে একা । যিনি অশাস্ত পৃথিবীতে শান্তি ও আনন্দের বাণী বহন 

করে আনবেন এবং ধার জীবনে নিখিল বিশ্বের আহ্বান সার্থক হয়ে উঠবে । 

নবজাতক-এ জন্সদ্দিন উপলক্ষে লেখা কবিতা আছে আরও ছুটি-_' প্রবাসী" 

(সই টবশাখ ১৩৩৬ ) এবং 'জন্মদিন' (২৫শে বৈশাখ ১৩৪৬), ছুটি কবিতারই 

বচনাস্থান শুবী । 

১৩৪৬ সালে বৈশাখ মাসে লাহোরে ববীন্দ্রান্ুরাগীদের উদ্যোগে কবির 

জন্মোৎসব পালনের আয়োজন হয় । উদ্যোক্তারা অমিম্ন চক্রবর্তীর মাধমে 

কবির কাছে একটি নৃতন কবিতার জন্য অহ্থরোধ জানালে কবি এই প্রবাসী 

কবিতাটি লিখে পাঠান । এটি ১০৪৬ সালের জ্যষ্ট মাসের প্রবাসীতে মুক্রিত 

হয়। কবিতাটি আত্মসমীক্ষামূলক না হলেও এতে নিজ কবিধর্ম সম্পর্কে স্পষ্ট 

স্বারতি আছে । এই সময়ে পাঞ্জাবে রাজনৈতিক জীবনে একট] ছুধোগ চলছিল । 

হিন্দু-মুসলমান ও শিখদের মধ্যে রাজনৈতিক অধিকার-ভোগ নিয়ে একটী। 

বিরোধের স্থষ্ট্ি হয়েছিল । এতে কবি বেদনাহত হয়েছিলেন এবং “প্রবাসী, 

কবিতাটিতে সেই বেদনার স্পর্শ আছে, প্রবাসীদের সম্বোধন কনে কবি 

বলেছেন ঘে তিনি কবি, তিনি সেই বাণীর প্রত্যাশী ঘা অন্তরের অস্তরতম 

ভালবাসার স্থরকে বহন করে আনে । বিষয়ী সংসাবী ঘাবা, যারা আজ্মহাবা।, 

ঘার1 প্রীতি-ভালবাসার জগৎ থেকে নির্বাসিত, কবি তাদের উদ্ভ্রান্ত 

প্রাণের কাছে চিরহ্থম্দর ও চির-মঙ্গলের বাণী পাঠাচ্ছেন। তিনি প্রার্থন! 

জানাচ্ছেন জড় অভ্যাসের ধূলি থেকে তাদের চিত্ত যেন মুক্তি পায় । 

'জন্মদিন” কবিতায় কবি নিজের ব্যক্তিগত জীবনের পধালোচন। করেছেন । 

জন্মদিনের ঘশ-খ্যাতি স্তাবকতার হ্বারা আচ্ছন্ন কবি আপনার এই পরিচম্কে 

সত্য বলে মেনে নিতে পারেন নি। বহির্জগতে কবির ঘে প্রকাশ তা তার 

কবিসত্তার যথার্থ প্রকাশ নয় । তার পরিচিত ব্যক্তির তার যে বহিজাীবনকে 

নানা অন্ুষ্ঠানের মাধ্যমে উজ্জ্বল-করে তোলেন, তা! ঘেন তার অস্তরতম সভা 

থেকে বহুদূর । রূপকার ঘেন অন্তরালে ভীকে বিচিত্র বূপে গঠনস্কীরে চলেছেন__ 
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কাল সমুদ্রের তীরে 
বিরলে রচেন মৃ্তিখানি 

বিচিত্রিত রহল্টযের ঘবনিকা টানি 
রূপকার আপন নিভূতে 

বাহির হইতে 
মিলায়ে আলোক অন্ধকার 

কেহ এক দেখে তাবে, কেহ দেখে আব । 

'জন্মদিন” কবির জীবিতকালে প্রকাশিত সবশেষ কবিতা গ্রন্থ । শান্তি 

নিকেতনের ববীন্দ্র-জন্মোৎসব-দিবসে ১৩৪৮ সালের (১৯৪১), ১লা বৈশাখ 
প্রকাশিত হয় । এই গ্রন্থের সব কবিতাগুলি কবির জন্মদিবসে ঝুচিত নম্ব, যদিও 

বসন্তোৎসবের সময় লিখিত তবু এগুলি যথাযথ জন্মদিনের কবিতা, জন্মদিন 

চেতনার সঙ্গে যুক্ত ! এই সময় বারে বারেই দেখা গিয়েছে জন্মদিনকে 

কেন্দ্র করে কবির আত্মসমীক্ষা ॥ এই জন্মদিন-চেতনার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে 
কবি-জীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় বলেছেন, “নিজ জন্মদিবসের কথা 

কেন আজ স্মরণে আসিতেছে বলিতে পারি না, হয়তো মনে মনে আশঙ্কা 

ছিল জন্মদিন ফিরিয়া নাও আসিতে পারে ।” তাই প্রত্যেকটি কবিতাই 

ম্বত্যু চেতনার প্রসন্ন গান্ভীরে মহান হয়ে উঠেছে । 
জন্মদিন-সংক্রাস্ত কবিতাগুলিকে ছুটি পধায়ে বিভক্ত করা যায় । প্রথম 

পরধায়ে ১, ২, ৩৯9, ২৬, ২৮ সংখ্যক কবিতাগুলি, এগুলির রচনাকাল-_২০, ১১ 

২২ এবং ২৩শে ফেব্রুয়ারী ১৯৪১, ব্রচনাস্থান “উদয়ন” । রচনাকালের দ্দিক 

থেকে এগুলি জন্মদ্িবসের রচনা নয়, তবু কবিতাগুলির মূল ভাব জন্মদিন- 

কেন্দ্রিক ॥। সমগ্র জন্মদিনে কাব্যটির উপর আছে মহাদূরত্ব ব৷ স্বতুযুর 

অন্ছভব । তাই জন্মদিনের উতসব-মুহ্র্তেও কবি আপন অস্তরতম সতাকে 

দূরের পথিক বলে বর্ণনা! করেছেন-__ 

আজি এই জন্মদিনে 
দূরত্বের অন্কভব অন্তরে নিবিড় হয়ে এল । 
যেমন স্থদূর এ নক্ষত্রের পথ 
নীহারিক। জ্যোতির্বাম্প মাঝে 
রহস্তে আবৃত, 
আমার দূরত্ব আমি দেখিলাম তেমনি দুর্গমে-__ 
অলক্ষ্য পথের যাত্রী, অজান। তাহার পরিণাম । 
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আজি এই জন্মদিনে 

দুরেক্স পথিক সেই তাহাবি শুনি পদক্ষেপ 
নির্জন সমুদ্রতীর হতে । 

_ জন্মদিনে, ১ সংখাক কৰিত। 

২ সংখ্যক কবিতায় জন্মদিনের অনুভূতিকে ঘিরে আত্ম-রহস্তানভূতির 
গভীর ব্যঞনা। ক্ষ্টির আদি থেকে কবি জীবনে বহু জন্মদিনকে ধারণ করে 
আছেন, নিজের মধ্যে বিচিত্র ক্রপের সমাবেশ দেখেছেন__ 

চেয়ে চেয়ে ভাবিলাম 

এখনে। হয়নি খোল। আমার জীবন আবরণ 

সম্পূর্ণ ঘে আমি 

রয়েছে গোপনে অগোচর । 

নব নব জন্মদিনে 

যে রেখা পড়িছে আকা শিলীর তুলির টানে টানে 
ফোটেনি তাহার মাঝে ছবির চরম পরিচয় | 

শুধু করি অনুভব, 
চারিদিকে অব্যক্তের বিরাট প্রাবন 

বেইুন করিয়া! আছে দিবস রাত্রিবে ॥ 

৩ সুংখ্যক কবিতায় জন্মবাসরের অভিনন্দনে বার বারই কবির চিত্ত 

ভরে উঠেছে । বিদেশের অচেনা পরিবেশে জন্মদিনের অনুষ্ঠানের মাধ্যমে 
বিদেশীর সঙ্গে পরিচয় নিবিড় হয়েছে ॥ মানবাজ্সার নিত্যতার উপলদ্ধি ঘটেছে । 

দেশ-কালের-ছন্মবেশ খসে গেলে মান্য এক এবং অখণ্ড বলেই প্রতিভাত হয়-__- 

জন্মবাসরের ঘটে-_ 

নান। তীর্থে পুণ্যতীর্থ বারি 
করিয়াছি আহরণ, এ কথ রহিল মোর মনে । 

অচেনা যাহার! 
ললাটে দিয়েছে চিহ্ন ভুমি আমাদের চেনা” বলে । 
খসে পড়ে গিয়েছিল কখন্ পরের ছদ্মবেশ ; 

দেখ! দিয়েছিল তাই অন্তরের নিত্য যে মানুষ ১ 
অভাবিত পরিচয়ে । 
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৪ সংখ্যক কবিতাটি করুণ । ১৯৪১ সালের বসম্ত-উৎসব সমাগত, শানীরিক 

অন্্স্থতার জন্য কবি এই উৎসবে সক্রিক্ভাবে যোগ দিতে অক্ষম । তাই 
বসন্তের আহ্বানকে স্বীকার না করতে পারার অক্ষমতাজনিত বেদনা প্রকাশ 

পেয়েছে এই কবিতাটিতে-_ 

আরবার ফিরে এল উৎসবের দিন । 

বসম্তের অজন্র সম্মান 

ভরি দিল তরুশাখা কবির গ্রাজণে 

নব জন্মদিনের ভালিতে । 

এ বৎসর বুথা হল পলাশবনের নিমন্ত্রণ । 

মনে করি, গান গাই বসস্তবাহারে । 

আসন্ন বিরহ ম্বপ্প ঘনাইয়! নেমে আসে মনে । 

পূর্বে কখনও জন্মদিন ও বসস্তের আমন্ত্রণ তাঁর কাছ থেকে ফিরে যায় নি । আসন 

বিরহ-ব্যথা তার মনে জেগে উঠছে, তবে কবির সই ব্যথা-অহুভবে কাতরতা৷ 

নেই, আছে মহান গান্ভীধ | 
কবি হ্ুন্দরের উপাসক, মৃত্যুতে তিনি সেই সৌন্দর্ধকেই অন্কভব করতে 

চেয়েছেন। ২৬ সংখ্যক কবিতায় কবি অপুর্ব সুন্দরভাবে নিজে জীবনের 
অবসানের কল্পনা করেছেন । ম্বত্যুর বিকৃতি যেন স্ৃৃত্যু-মুহ্র্তকে স্পর্শ না করে, 

জীবনের শেষ মুহূর্ত ঘেন অস্থন্দরের আঘ[তে আহত ন। হয়-_ 

জন্মদিনে ম্বতুযুদিনে দোহে যবে করে মুখোমুখি 

দেখি যেন সে মিলনে 
পূর্বাচলে অন্তাচলে 

অবসন্ধ দিবসের দৃষ্টিবিনিময়__ 
সমুজ্ল গৌরবের প্রণত স্থন্দর অবসান । 

২৮ সংখ্যক কবিতায় কবি নানা অভিজ্ঞতা-পুষ্ট নিজ জীবনের পধালোচনা৷ 

করেছেন । বারে বারেই তিনি অজানার অভ্যর্থনা লাভ করেছেন । জন্মদিনের 
উৎসবের আনন্দ বারংবার পুর্ণ করেছে তার জীবনের ভালি__ 

অবারিত আতিথ্যের অন্ধে পুর্ণ হয়ে ওঠে 

বারে বারে নিবিচারে মোর জন্মদিবসের থালি । 
এই সময় জীবন-অবসানের লগ্নটি নিকটে খক্থভব করে কবি পূর্বতন জন্মদিনের 
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'উৎ্সবগুলিন স্বৃতিকে স্মরণ করে কবিতাক্স রূপ দিয়েছেন । উপরোক্ত কবিতাগুলি 

তারই পরিচয্সবাহী । 

দ্বিতীয্স পর্যায়ের কবিতাগুলিতে প্রত্যক্ষ জন্মদিবসের উৎসবের কথা । &, 
৬, ৭. ৮ এবং ১১ সংখ্যক কবিতা এই পায়ে পড়ে । এগুলির রচনাকাল ১৩৪৭ 

সালের টবশাখ ; রচনাস্থান মংপু। 

৫নং কবিতাটিতে ম্বত্যুর মহাআবির্ভাবের প্রতীক্ষা । মনন. আবেগ, 

কল্পনা, বিজ্ঞান ও দর্শনের সমন্বয়ে এবং বক্তবোর মহিমায় কবিতাঁটি অসাধারণ । 

এটি বিশ্ববীক্ষার একটি চরম নিদর্শন । স্তষ্টির টজ্ঞানিক ক্রমবিকাশের সঙ্গে 

সঙ্গে কবি আপন সত্তার ক্রমবিকাশ লক্ষ্য করেছেন । নানা পরিবর্তনের মধ্য 

দি্জে তার বর্তমান জীবন-লাভ এবং এই জীবনও আবার অজানা রহস্যময় 

লোকের দিকে অগ্রসর হয়ে চলেছে । এই কবিতাটিতে বহুদিন পূর্বে রচিত 

সোনার তরীর “বক্থুন্ধরা' কবিতার ক্র শোনা যায় ।__ 

সাবিত্রী পৃথিবী এই, আত্মার এ মর্তযনিকে তন, 
আপনার চতুর্দিকে আকাশে আলোকে সমীরণে 
সূমিতলে সমুদ্রে পর্বতে 

কী পুঢ সংকল্প বহি করিতেছে স্র্য প্রদক্ষিণ__ 

সে রহশ্যস্যত্রে গাথা এসেছি আশিবর্ষ আগে, 

চলে ষাব কয় বর্ষ পরে। 

মংপুত্তে থাকাকালীন বুদ্ধের নেপালী ভক্তবুন্দ কবিকে তার জন্মদিনে 
প্রণাম করতে আসেন। তারা কবির কল্যাণে বুদ্ধের কল্যাণমন্ত্র উচ্চারণ 
করেন । ৬ সংখ্যক কবিতায় এই ঘটনাটির কথা বলেছেন । কবিতাটি 

শেষ হয়েছে মহামাণবের বন্দনায় -__ 

তাহারে স্মরণ করি জানিলাম মনে-__ 

প্রবেশি মানবলোকে আশিবর্ষ আগে 

এই মহাপুরুষের পুণ্যভাগী হয়েছি আমিও । 

৭ সংখ্যক কবিতাতে তিনি পাহাড়িয়া জাতিদের কাছ থেকে জন্মদিনের 

-অভিনম্দন লাভকে ছুর্লভ সৌভাগ্য বলে মনে করেছেন । 

৮ সংখ্যক কবিতাতে কবি সম্ভবতঃ স্রেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্বত্যু-সংবাদের 



৫৮৮ রবীন্্রকাব্যের শেষ পর্যায় 

উল্লেখ করেছেন ।১ জন্মদিনের উৎসব-মুহর্তে সৃৃত্যুর আবি9ভাব কবির মনে এক 
বিচিজ মানসিকতার স্যষ্টি করেছে । সায়াহুবেলার অন্তন্থ্য যেমন আসন রাজির 

আগমনতে উজ্জল করে তেমনি কবির জীবন-দায়াহ্ে মৃত্যুর আবির্ভাব তা, 
জীবনকে নুতন অর্থ দেয় । জীবন-মৃত্যুর মোহানায় তিনি জন্ম মৃত্যুকে একই 
সত্যের আধারে উপলন্ধি করেছেন-_ 

আলোকে তাহার দেখা দিল 

অখণ্ড জীবন যাহে. জন্ম মৃত্যু এক হয়ে আছে ; 
তে মহিম। উদ্বারিল যাহার উজ্জল অমরতা 

কুপণ ভাগ্যের ঠন্যে দিনে দিনে রেখেছিল ঢেকে । 
১১ সংখ্যক কবিতায় তিনি সত্তার আবির্ভাবের দার্শনিক ব্যাখ্যা (দিয়েছেন । 

কালের প্রবল আবর্ভের মধ্যে কিরূপে এবং €োথা থেকে কবি-সভা ব্বপ পরিগ্রহ 
করেছে__সে এক অনস্ত বিস্ময় । নববিকাঁশ এবং বিনাশের মধ্যে অনন্ত বার বার 
আত্মপ্রকাশ করে । জন্মের মধ্য দিয়েই তার অস্তসীমায় আবির্ভাব । 

এই দ্বিতীয় পর্যায়ের কবিতাগুলি কষ্ষির গত জন্মোৎ্সবে লিখিত । জীবন- 
গোধুলিতে কবি তাঁর জন্মদিবসের উৎসবকে শুধুমাত্র একজন বিখ্যাত লোকের 
জন্মদিন বলে মনে করেন নি। নিজ জীবনে প্রকৃতি এবং নিত্য-মানবের বাণীর 
অশ্ধরণন উপলদ্ধি করেছেন । শেষ মৃহর্তের আত্ম-সমীক্ষণে কবি-দৃষ্টিতে নৃতন- 
ভাবে ধরা পড়েছে তার মত্তযপ্ীতি, জীবনপ্রীতি, মানবতা এবং দার্শনিকতা | 
বিগত জীবনের স্বৃতির ছায়ায় তিনি ভবিষ্যৎ জীবনকে আহ্রান কর্চরছেন । 
উপলন্ধির গভীরতা এবং চিন্তার স্বচ্ছতা তার এই জন্মদিন-চেতনাকে অধিকতর 
আকর্ষণীয় করেছে । এ 

চাকু 

শেষ পর্যায়ের কবিতায় আধুনিক ও ভাবী কাল, সম্পর্কে সচেতনতা একটি- 
লক্ষণীয় ৫বশিষ্ট্য । প্রথম যুদ্ধোত্তর কালে দেশের সমাজ মানসে যে পরিবর্তন 
এসেছিল. অনিবাধভাবে সাহিত্যেও তার প্রতিফলন দেখা যেতে লাগল, বিংশ 

শভাব্দীর দ্বিতীয়-তৃতীয় দশকে কয়েকটি পত্রিকা প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যে 
লবধুগ ও নবভাবধাব্রার আগমন ঘোধিত হল । এই পত্ভ্রিকাগুলি হচ্ছে-_* 
কলোল €১৯২৩), সংহতি (১৯২৩), উত্তরা ৫১৯২৫ ), প্রগতি (১৯২৬ ), 

১, প্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্র জীবনী হর্খ থণ্ড (১৩৭১), প্ ২৩৪ 



শেষ পধায়ের স্বাতঙ্ত্রয ও টবশিক্ট্য ৫৯ 

কালিকলম (১৯২৬), লেখা (১৯২৭৯) ইত্যাদি । এই সমন্ত পজ-পনব্রিকাকে 

অবলম্বন করে বাংলাদেশে তরণদল তাদের মতামত প্রকাশ করলেন এবং 

বিদ্রোহের ধবজা ওড়ালেন । এরা পুরাতনের দাবিকে সর্বতোভাবে অগ্রাহ্ 
করলেন ॥ পাশ্চাত্য আধুনিকতার তগ্ত হাওয়া তীব্রভাবে সাহিত্যকে স্পর্শ 
করল । বাস্তবতার নামে সাহিত্যে দারিদ্র্য ও যৌনক্ষুধার নগ্রমূত্তি প্রকাশিত 

“হুচতে লাগল । 

সাহিত্যের এই নূতন পরিবেশে রবীন্দ্রনাথকে প্রাচীন দলভুক্ত করা হল ॥ 
রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে নবীনদের পুপ্রীভূত অভিযোগ এই সাহিত্যান্দোলনকে 
বহুলাংশে পুষ্ট করেছিল । রবীন্দ্র-সাহিত্যে নারী-চরিত্র অতিমাত্রায় শুচি 
এবং ঘেহেতু তিনি দরিব্র-বুংশোদ্ভূত নন. তান দারিদ্র্য সম্বন্ধে কোন ধারণ! 

নেই, এইগুলিই রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে মুখ্য অভিযোগ ছিল । রবীন্দ্র-সাহিত্যে 
দারিদ্র্য ও পক্ষিলত। যথাযখভাবে সম্মান পায় নি বলে তরুণ সাহিত্যিকগণ এই 

ছুটি দিক দিয়ে সাহিত্যে নবত্ব আনতে প্রয্নাসী হলেন । রবীন্দ্রনাথ অনিবাধ- 
ভাবে এই সাহিত্য-আন্দোলনে যুক্ত হয়ে পড়লেন। একটি প্রবন্ধে তিনি, 
দেশের তৎকালীন সাহিত্য সম্বন্ধে আলোচন। করলেন__“সম্প্রতি আমাদের 
সাহিত্যে বিদেশের আমদানি যে একটা বে-আক্রতা এসেছে সেটাকেও 
এখানকার কেউ কেউ মনে করছেন নিত্য পদার্থ; ভুলে ঘান, ঘষা নিত্য তা। 

অতীতকে লম্পূর্ণ প্রতিবাদ করে না। মানুষের রসবোধে যে আক্র আছে 

সেইটেই নিত্য, যে আভিজাত্য আছে রসের ক্ষেত্রে সেইটেই নিত্য । এখনকার 
বিজ্ঞান-মদমত্ত ভিমোক্রেসি তাল ঠুকে বলছে, এ আক্রটাই দৌর্বল্য, নিধিচার 
অলজ্জঞতাই আর্টের পৌরুষস্ 1১ 

শেষ পর্ধায়ের কবিতাতেও.এই নব্যুগ ও নব-দাহিত্যাদর্শকে কবি বিশ্লেষণ 
করেছেন। সর্বত্রই আমর! তার দৃষ্টির আধুনিকতার সঙ্গে সঙ্গে তার আজন্ম- 

আচরিত লৌন্দযবোধেক্ সহাবস্থান লক্ষ্য করব । 
পূরবী কাব্যে কাল-সম্পকিত যে ছটি কবিতা আছে সে ছুটিতে এ 

পর্ধায়ের আধুনিকতার চেতনা এবং যুগধর্ষমের সমালোচনা লক্ষ্য করা যায় 
না। বহু পূর্বে যৌবনে কবি অতীতের সঙ্গে ভবিষ্যতের যে সৌন্দর- 

মাধুধের সম্পর্কের কল্পনা করেছিলেন তারই নবব্মপাস্9)? এই কবিতাগুলি ॥ 

_চিত্রায় ১০০০ সাল" কবিতায় তিনি বলেছিলেন-_- 

১ সাহিতোর পথে, "সাহিত্যধম' ( বিশ্বভারতী-১৯৬১ ), পৃ 



৭০ রবীক্্রকাব্যের শেষ পধায় 

আজি হতে শত বর্ষ পরে 

এখন করিছে গান সে কোন্ নৃতন কবি 

সোমাদের ঘরে! 

আজিকার বসস্তের আনন্দ-অভিবাদন 

পাঠায়ে দিলাম তার করে । 

আমার বসম্তগান তোমার বসম্তভদিনে 

ধ্বনিত হউক স্ষণতব্ে__ 

আজি হতে শত-বর্ষ পরে ॥ 

পুর্রবীর “ভাবীকাল” কবিতাটিতেও রবীন্দ্রনাথ কল্পনা করেছেন যে দূর 
তাবী শতাব্দীর এক সগ্ুদশী সুন্দরী কবির কাব্য পাঠ করছে । পরবর্তা 
শতাব্দীতে স্মরণীয় থাকার ইচ্ছ] প্রকাশ করার জন্য তিনি ক্ষমা প্রার্থনা 

করেছেন । তবু তিনি কল্পনায় তই ক্ন্দরীর মনোভাব উপলব্ধি করেছেন-__ 

হয়তে। বলিছ মনে, “সে নাহি আমসিবে আব কভু, 

তারি লাগি তবু 

মোর বাতায়নতলে আজ রান্রে জালিলাম আলো ।” 

“অতীত কাল” কবিতাম্ব কবি বলেছেন, অতীতের বাণী যুগ-যুগান্তর 

'মভিত্রম করে ভবিষ্যঅকে অক্ষপ্রাণিত করে-__ 

যুগাস্তর-সাগরের দ্বীপান্তর হতে বহি আনে। 
ঘেন কী অজানা ভাষা মিশে যায় প্রণষীর কানে 

পর্রিচিত ভাষ|টির সাথে» 

মিলনের রাতে । 

বর্তমান আলোচনার সঙ্গে এই ছুটি কবিতার যোগাযোগ নেই, কিন্ত সাহিত্যে 

শ্থাস্সিত্ব ও নিত্যতার ধারণাটি অস্প্ নয় । 

পরিশেষ কাব্য থেকেই প্রো কবি তার স্বরচিত সাহিত্য ও বর্তমান 

সাহিত্যের আদর্শের মধ্যে প্রভেদ অনুভব করেছেন ; তাই পরিশেষের আত্ম- 

বিশ্লেষণের অন্ততম বিষয়বস্ত হয়েছে তার সাহিত্য-রীতির বিশ্লেষণ । যুগধর্ষের 

পরিবর্তন হয়েছে, কবির দকল রচনা! সকল শ্রেণীর সাহিত্যিকদেন্ন মনোমত 
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হচ্ছিল না। অচিস্ত্যক্মার সেনগুগ্ত-প্রমুখদের মতে রবীন্দ্রনাথ পথ রুদ্ধ করে 

বসে আছেন । সমসামস্সিক সাহিত্যিকদের উক্ত মন্তব্যের প্রতিবাদেই সম্ভবতঃ 

ববীজ্দনাথ পন্সিশেষ কাব্যের “লেখা” কবিতাটি লেখেন-_ 

সব লেখা লুপ্ত হয়, বারশ্বার লিখিবার তবে 

নূতন কালের বর্ণে । জীর্ণ তোর অক্ষরে অক্ষরে 
কেন পট রেখেছিস পূর্ণ করি। হয়েছে সমস্গ 
নবানের তুলিকারে পথ ছেড়ে দিতে । হোক লক্গ 
সমাপ্তির রেখাতুর্গ । নব লেখা আসি দর্পভবে 

তার ভগ্নস্তূপরাশি বিকীর্ণ করিয়া দূরাস্তরে 

উন্মুক্ত করুক পখ, স্থাবরের সামা করি জয়, 
নবীনের রথষাত্রা লাগি ।-- 

কালের মন্দিরে পৃজাঘরে 

যুগবিজয়ার দিনে পূজা্ন। সাঞ্গ হলে পরে 
যায় প্রতিমার দিন। 

নৃতন-পুরাতনের সন্িস্থলে দাড়িয়ে কবির এই উপলন্ধি। ১৩৩৩ সালের 

ফান্তন সংখ্যার “মানসী ও মর্জবাণী' পত্রিকায় কবি একটি কবিতা লেখেন। 

কবিতাটি গান আকারে গীতবিতানে সংকলিত হয়েছে-_- প্পুরানো জানিয়া 
চেয়ো গ আমারে আধেক আখির কোণে অলস অন্যমনে ।”১ এই কবিতাটির 

মধ্যেও কবির তৎকালীন মনোভাবের প্রকাশ লক্ষ্য কর! যায় । এই কাব্য রচনা- 

কালে কবির সমসাময়িক সাহিত্য-আন্দোলন এবং নূতন মনোভাবের প্রসার 

সমাজে দেখা দিয়েছিল । এই ল্গময় কবির চিত্ত নৃতন-পুব্রাতনের দ্বন্ৰে দ্বিধা গ্রস্ত 
এবং দোলাচল । কখনও তার মনে হয়েছে__সত্যিই তার কাল অবসিতপ্রায় 

আবার কখনও তিনি তৎকালীন সাহিত্যিকদের উগ্র আধুনিক মনোভাবের 
উপর সাহিত্যের নিত্য আদর্শকে স্থান দিয়েছেন । 

নৃত্তন শ্রোতা" কবিতায় কবি বলেছেন তার খেলার আসর যখন শেষ 

হতে চলেছে_-তখন তার লাতি নৃতন কালের প্রতীক, তার খেল! জমে 
উঠেছে । প্রকৃতির নিম্মেই পুরাতন নবীনকে স্থান ছেড়ে দেয় । কবিও এর 
জন্য গস্ভত-_- 

১ গীতবিতান, অথণ্ড € ৯৯৬৯ ) পৃ ৩০২ 
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আমার মেলা ভাঙবে যখন দেব খেয়ায় পাড়ি 

তার €মলাতে ০পৌছবে তার গাড়ি, 
আমার পড়ার মাঝে 

তারি আসার ঘণ্টা যদি বাজে 

সহজ মনে পারি যেন আদর ছেড়ে দিতে 

নতুন কালের বাশিটিরে নতুন প্রাণের গীতে । 

«এই কবিতাটিতে নবধুগের সাহিত্য-চেতনা ও পুবাতনের সঙ্গে 3505 
'্বন্ব উপস্থিত ॥ 

এই কবিতা রচনার প্রা মাস দুয়েক আগে কবি “নতুন কাল' নর একটি 

কবিতা লেখেন ॥। এই কব্তারও তিনি অতীত অপেক্ষা বর্তমানকে গৌরবাস্থিত 

করেন । 
“আগন্ভক” গঞ্ভছন্দে রচিত কবিতা । পুনশ্চ, শেষ সপ্তক, পত্রপুট-শ্টামলী 

পর্বে কবি ঘষে রীতির ছন্দ-সাধনা করবেন তারই আভাস আছে আগন্তক 
কবিতায় । কবি অসন্থভব করেছেন তার যুগ শেষ হয়েছে । কালের অগ্রগতির 

সজে সঙ্গে তার সঙ্গীরা কোথায় চলে গিয়েছে । স্থখ-ছুঃখ, দ্ষেহ-প্রেম, প্রাণের 
সমস্ত উপকরণই নিঃশেষ করে দিয়েছেন । তাই আজ সত্োরোতীর্ণ কবি 

নবীনদের সত্বোধন করে বলছেন যে নবীনদের কালে তিনি ঘেন প্রবাসী । তার 
কালের সঙ্গে একালের যেন নানা প্রভেদ। একালের আধুনিকতার সঙ্গে 

সেকালের আদর্শের মিল €নই । তবু কবি তার ঘা কিছু সমস্তই নৃতন কালকে 

দান করতে চান, নাই বা হল ভা একালের পরিমাপে । তাতে কবির লজ্জা 
,নেই__ 

যা আমার লাভক্ষতি হতে বড়ো, 

যা আমার সখ ছুঃখ হতে বেশি-__ 

তাই যেন শেষ করে দিয়ে চলে ঘাই 
স্ততি নিন্দা হিসাবের অপেক্ষা না রেখে । 

পরিশেষ-এর এই ভাবধার1 পুনশ্চ-এর মধ্যেও প্রবাহিত হয়ে গেছে । কবি 

তার রচনানীতিতে একটি বৈপ্রবিক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে নূতন কালের 
'ঘ্াবিকে ব্বীকার করে নিচ্ছেন; পুনশ্চ কাব্যের রচনাবীতি যেমন অভিনব, 
"ভার বক্তব্যও এখানে তেমনি নূতন পথ ধরেছে । এখানে তিনি গগ্যকাব্য স্যষ্টি 
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করলেন । পছ্যের আরন্তিনিরপিত ছন্দের বন্ধনকে ভাঙলেন । গঞ্ের অনসংকোচ 

রীতিতে কাব্যের অধিকারকে বাড়িয়ে দিলেন । বিষয়ের দিক দিয়ে তিনি 

সাধারণ মানুষ এবং জীবজগতৎকে সহানুভূতির সঙ্গে কাব্যে স্থান দ্রিলেন | 
পুনশ্চ গ্রন্থের প্রথম কবিতা হল “কোপাই” ॥। এই কবিতায় পদ্মার ও 

কবির জীবনে পদ্মার প্রভাবের কথা বর্ণনা করেছেন । কবিতাটির শেষের 

দিকে কোপাই-এর সঙ্গে জনজীবনের ঘনিষ্ঠ সংযোগের কথ। বলেছেন । কবিও 
তার কাব্যে বাস্তবজীবনের ছবি আকবেন এবং জনসাধারণের স্থখ-ছুঃখের 

কথা বললেন কারণ-__ 

কোপাই আজ কবির ছন্দকে আপন সাথি করে নিলে, 

সেই ছন্দের আপোস হয়ে গেল ভাষার স্থলে জলে, 

হেখানে ভাষার গান আর যেখানে ভাষার গৃহস্থালি । 

কবির এই বাস্তবত। নৃতন কালের ৫প্ররণা-প্রস্থত। জীবনের সঙ্গে জীবন 
যোগ করার ইচ্ছ1 কবির শেষ জীবনের কাব্যের একট মূল সুর | 

নাটক” কবিতায় কবি বলেছেন, এক যুগে ভালোট। অন্যুগে হয়ত 
ভালোর মধাদ। পাবে না । তবু কবি সাময়িক ভালো এটুকু জেনেই খুসী॥ 

কত লিখেছি কতর্দিন, 

মনে মনে বলেছি "খুব ভালো” । 

আজ পরম শক্রর নামে 

পারতেম যদি সেগুলো চালাতে 

খুশি হতেম তবে । 

ষদ্দিও কবিতাটি নাটক নিয়ে আরম্ভ হয়েছে কিন্তু শেষ হয়েছে কাব্য 
এবং গছ্যভঙীর তুলনামূলক আলোচনা দিয়ে । সাহিত্যের আদি যুগে ছিল 
পন্য, কিন্তু আধুনিকতার সঙ্গে সঙ্গে এল. গন্য । স্শ্রীকুশুী। ভালো-মন্দ 
সমস্তই গছ্যে স্থান পায় কারণ 

এতে চিরকালের স্তন্ধতা অ|ছে-_ 

আর চলতি কালের চাঞ্চল্য । 

এই গগ্যবীতির হয়ে মত প্রকাশের মধ্য দিয়েই কি কাব্যবীতির পরিবর্তনের 

ইজিত দিয়েছেন । 
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নৃত্তন কাল” কবিতারট্টিতে কবি কালের প্প্েক্ষা পটে আপন স্যষ্টির 'প্রন্তি 

পাঠকের আকর্ষণের কথা ব্যক্ত করেছেন। কবি লক্ষ্য করেছেন পাঠক- 

সম্প্রদায় তার প্রাচীন ভাবধারার কবিতাগুলির প্রতি অধিক আগ্রহী । 

কালের পরিবর্তন হয়, কিন্ত কাব্য-সত্য চিরন্তন । কবি বলেছেন যে, তিনি 

যে রীতিতে কাব্য রচনা করতেন সেই পুরাতনের কাল বুঝি অবসিত-প্রায় 
কাল ঘখন নিজের চিহ্ন রাখে না মানুষই বা “কন স্মৃতির ভারে ক্রি 

হবে। দেনা-পাওন1 কালের হাতে চুকিয়ে দিয়ে ভারমুক্ত হয়ে ভবিষ্যতের 

দিকে এগিয়ে যাওয়াই উচিত ॥। পরিবর্তনই তো জীবনের লক্ষণ । কবি 

তাই নৃতন কালের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই পুরাতনের কাছে বিদায় 
নিয়ে নৃতনকে গ্রহণ করার জন্য অগ্রসর হয়েছেন । নৃতন রা দাবীতেই 
তার নৃতন রীতিতে কাব্য-রচনা । এই ফুগের কাব্যে তাই নৃজ্ধন বিন্যাস, 

নূতন বিষয় এবং নৃতন জীবন-দর্শন। শেষ জীবনে কবির তেন নৃতন করে 

পাল। আবরগ-_ 

দিনের শেষে নতুন পাল! আবার করেছি শুরু 

তোমারি মুখ চেয়ে, 

ভালোবাসার দোহাই মেনে । 

আমার বাণীকে দ্িলেম সাজ পরিকে 

তোমাদের বাণীর অলংকারে , 

পুনশ্চ নুতন কাল' 

কবি যদিও অনুভব করেছেন তার পুরানো কালের কবিতাগুলিই পাঠকের, 
কাছে অধিক প্রিয়, তবুও তিনি নৃতন মুগের আগমনকে উপেক্ষা করতে 

পারেন নি। বর্তমান জীবনধারার বাস্তবতাকে স্বীকার করে নিয়ে কাব্য 
রচনা করেছেন-__ 

ঘেখানেও পুরাতনের গান রয়েছে চিরস্তন হয়ে । 
আর, একল! আমি আজও এই নতুনের ভিডে বেড়াই ধাক্কা খেয়ে, 

যেখানে আজ আছে কাল নেই । 

এই নৃতন কাব্যরীতি, যেমন একধারে কবির অস্তরের স্বতঃস্ফর্ত প্রেরণার 
ফল তেমনি আবার নবীন কালের দ্বার! প্ররোচিত বল। যায় । 
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শেষ সন্তক-এন্ কম্পেকটি কবিতাম্ম কবি তার এই গছ্যবীতিতে কাব্য-বচলান 
বিশ্লেষণ করেছেন । জনসাধারণের কাছে তার কবিতাকে সহজ সরলভাবে 

উপস্থিত করার জন্য তিনি তার অভ্যস্ত কাব্যরীতিকে পব্রিত্যাগ কনে 

গছছন্দকে গ্রহণ করতে চেয়েছেন । শেষ সপ্তক-এর বিশ সংখ্যক কবিতান্স 

এই ভাব দেখতে পাই । খোলা আকাশের নিচে রাঙামাটির পথের ধানে 

কাব্যসভায় শ্রোতার অন্রোধে তিনি কাব্যপাঠ করতে সহসা সংকোচ বোধ 
করেছেন । কারণ এই কবিতাগুলি স্পর্শকাতর সযত্ব-রচিত এবং ছন্দের 
অস্তঃপুনে আবদ্ধ। তাই পখের ধারের অভায় এদের মানায় না। আজ 

জনসাধারণ কবির কাছে সময়োচিত কাব্যের প্রত্যাশী, তাই আর কবির 

কাব্যপাঠ কর। হল না__ 

ওরা বললে, কোখা যাও কবি” ? 

আমি বলজেম,__ 

“ঘাব ছুর্গমে, কঠোর নির্ষমে, 

নিয়ে আসব কঠিনচিত্ত উদ্দাসীনের গান ।, 

কবি যে গন্যরীতির কাব্য-বচনার মধ্য দিয়ে জনসাধারণের সঙ্গে সংযোগ 

স্থাপন করতে চেষ্টা করছেন এখানে তারই ইঙ্দিত দিয়েছেন । 

২৪ সংখ্যক কবিতায় তিনি গছ্যকবিতার স্বব্ূপ ও ৫বশিঙ্ট্যকে আলোচনা 

করেছেন ॥ ফুল, ফুলবাগান এবং ফুলের টব ইত্যাদিকে তিনি কবিতার উপমান 

রূপে ব্যবহার করেছেন । কবি আজ তার কবিতাকে কোন বন্ধনে বাধবেন 

না, স্বাভাবিক লৌন্দর্যেই ওদের উপস্থিত করবেন । ফলকে তোড়াক্স, জরি 
ঝালরে বাধলে স্থন্দর দেখাম্ সত্য, কিন্ত বাগানের গাছের অনসজ্ঞিত অবস্থায় 

ফুলগুজি কি সুন্দর নয়? ন্বাভাবিক পরিবেশে কাব্যে সৌন্দর্য ফুটিয়ে তোলাই 
তো! গগ্যকাব্যের কাজ । কাব্যের ক্ষেত্রে ছন্দ অলংকার ইত্যাদির প্রয়োজন 

আছে সত্য, কিস্ত স্বাভাবিক অসভ্জিত কথার মধ্যেও যে সৌন্দর্য আনা! বাক্স 
গছকাব্য তারই পরিচয়বাহী ॥ 

'পচিশ” সংখ্যক কবিতার বক্তব্যও একই । কবি ছন্দে-গাথা মিলবন্ধ 

কবিতাকে টবে-পৌতা গাছের ফুলের সঙ্গে এবং গন্ভকবিতাকে যত্র-তত্র অবিশ্যত্ত 

ফুটে-থাকা ফুলের সঙ্গে তুলনা করেছেন । ক্ষুল সব অবস্থাতেই সুন্দর কিন্ত 

টবেন্ব বাইবেন ফোট। স্ষুলের স্বাধীনতা মনকে অধিক আকর্ষণ করে ; তেমনি, 
ববীজ্কাব্য-__€ 
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মিলবদ্ধ কবিতা আভিজাত্যের হুশাসনে বাধা । করি এদের সঙ্গে “মোগল 

বাদশার জেনানা”র তুলনা করেছেন । বাগানের বাইরের গাছগলি আপন 

মুক্তির মধ্যেই সৌন্দ্কে ধরে রাখে, ওরা সহজ, ওরা আচার-মুক্ত, কিন্ধ 
অসংযম ওদের মধ্যে নেই । এই উদাহরণকে কবি গ্রহণ করে তার কাব্যকীতির 

পরিবর্তনের ইজিত দিয়েছেন ব্ূপকের মাধামে-_ 

আমার মনে লাগল ওদের ইজিত 

বললেম, বের কবিতাকে 

রোপণ করব মাটিতে ; 
ওদের ভালপালা যথেচ্ছ ছড়াতে দেব 

বেড়াভাডা ছন্দের অরণ্যে ॥” 

শেষ সপ্তক-এর পরবর্তা কাব্যগ্রন্থ বীথিকা সমিল ছন্দে রচিত। এর 

অব্যবহিত পরবর্তা কাব্য পত্রপুট গছ্ছন্দে লেখা । তবে পত্রপুট-এর 
কবিতাগুলির মধ্যে কাব্যরীতির ইঙ্গিত বা তার কালচেতনার কোন পরিচগ্ব 
কবি দেন নি। 

শ্তামলী-তেও আধুনিক কাল ও গছ্যছন্দের প্রবর্তন সম্বন্ধে কোন কথা শোন! 
যায় না। যদিও শ্যামলী কাব্যটি গছ্যছন্দে লেখা । 

এরপর সৌঁজুতি-র মধ্যে নুতন কাল-সম্পকিত চেতনার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। 
“পরিচয়' কবিতার কবি নৃতন কালের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হতে চেয়েছেন । কবির তরী 

যখন বসস্তের নৃতন হাওয়ার ০বগে নদীর ঘাটে এসে লেগেছিল তখন লোকের 
কাছে তিনি কোন পরিচয় দেন নি। কিস্ত জীবনের ভাটার বেলায় শেষ বিদায়ের 
মুহূর্তে নতুন যুগের তরুণ-তরণীপের প্রশ্নের উত্তর দিলেন এই ভাবে-_ 

মোর নাম এই বলে খ্যাত হোক, 

আমি তোমাদেরই লোক 

আর কিছু নয়, 

এই হোক শেষ পরিচয় । 

“নতুন কাল' কবিতায় মান্ছষের জীবনযাত্রার ছন্দটি কখনও পরিবহ্তিত হয় 
না, ঘদ্চ কালের পরিবর্তন ঘটে, এইরকম মত তিনি প্রকাশ করেছেন । এখানে 
কবি মান্ছষের মৌলিক বিশ্বাস এবং মানবচেতনার নিত্যতাচে স্বীকার করছেন, 
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ইতিহাসের গ্রন্থে আরো খুলবে নতুন পাতা, 

0588545 

তখনো সেই বাজবে কানে ঘখন যুগাস্তর-_ 

'এপার গঞ্জ ওপার গঙ্গা, মধ্যিখানে চর । 

আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে আকাশপ্রদীপ-এর কয়েকটি কবিতার মধ্যে ইঙ্গিত 
পাওয়া যায় । কাব্যটির উৎসর্গ-পত্রে স্থধীন্দ্রনাথ দত্তকে লিখিত পক্সে কবি 

বলেছেন, “আমার রচনা তোমাদের কালকে স্পর্শ করবে আশা করে এই বই 
তোমার হাতের কাছে এগিয়ে দ্িলুম । তুমি আধুনিক সাহিত্যের সাধনক্ষেজ 
থেতকে একে গ্রহণ করো ।” এখানে তিনি স্পষ্টতই তার সঙ্গে আধুনিক কালের 

যোগাযোগের কথা ব্যক্ত করেছেন । 

'সময্সহার।" কবিতায় কবি বর্তমানে বসে অতীতের স্বপ্ধু দেখেছেন । 

এখানেই কবি একটু অস্বস্তি বোধ করেছেন-__ 

পেরিয়ে মেয়াদ বাচে তবু ঘে-সব সমক্সহারা। 

স্বপ্লে ছাড়া সাম্বনা আর কোথায় পাবে তারা । 

কবির কাল অতিক্রাস্ত । তিনি মনে করছেন তার স্ষ্টি হাল আমলের ছাড়পক্র 

পায় লি। তাই তিনি স্মৃতিতে অতীতকে অনুভব করছেন । এই অতীত- 

চারণার'সঙ্ে কোন কালের কোন বিরোধ থাকতে পানে না, তবে কবি অভি 

আধুনিক যুগের দৃষ্টিভদ্গীর সঙ্গে তার নিজের দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য অনুভব করে 

যেন কিছুটা সঙ্কুচিত হচ্ছেন, এবং আধুনিক কালের সঙ্গে সামঞ্জন্য রক্ষা! করে 
চলার ইচ্ছ। প্রকাশ করছেন। 

'মস্ুরের দৃষ্টি কবিতার উপজীব্য একটি নিছক ব্যক্তিগত ঘটনা । কৰি 
ময়ুরের উদাসীন দৃষ্টি দেখে আহত হয়েছেন, কারণ সে “কিছুমাত্র খেয়াল করে না৷ 
আমার খাতা-লেখাক্” ; কবি ওর দৃষ্টি দিয়ে দ্বেখলেন নিজের সাহিত্য-রচনাকে 
দেখলেন সেই উদাসীন দৃষ্টি ছড়িয়ে আছে সমত্ত নীল আকাশে, সর্ব চরাচরে__ 

ভাবলুম' মাহেন্দমজারোতে-_ 

এই রকম টচত্র-শেষের অকেজো সকালে 

কবি লিখেছিল কবিতা, 
বিশ্বপ্রকাতি তার কোনোই হিসাব রাখে নি। 
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কিন্তু, ময়ুর আজও আছে প্রাণের দেনা-পাওনায়, 

কাচা আম ঝলে পড়েছে ভালে । 

নীল আকাশ থেকে শুরু করে সবুজ পৃথিবী পর্যস্ত 
কোথাও ওদের দাম যাতে শা কমে। 

আর, মাহেন্দজারোর কবিকে গ্রাহাই করলে না 

পথের ধারের তৃণ, আধার রাজ্রের জোনাকি । 

চেতনাকে মেলে দিয়ে প্রকৃতির ধ্যানের মধ্য থেকে বৃহৎ বৈবাগ্যকে 

আপন মনে টেনে নিয়ে দেখলেন নিজের কবিতার অক্ষরগুলোকে ; তারা৷ 

ঘেন মহাকালের তওয়ালিতে পোকার ঝাঁকের মত ॥। “ভাবলুম,্। আজ যদি 
ছিড়ে ফেলি পাতাগুলো তাহলে পর্দিনের অস্ত্যসত্কার এগিয়ে রাখব 

মাত্র ॥ কিস্তু এই শরদাসীন্য ও আত্মনিগ্রহ দীর্ঘক্ষণ স্থায়ী হল না। 

“নাতনির আগমনে সে “বিরাট কালের; বৈরাগ্য ক্ষণিকের কাছে হার মানল । 

স্থরুসিক1! নাতনির মতে কবির কে "গছ্যে রঙ ধরে পছ্যের” । এই কবিতার 
মধ্যে একটি ঘ্বদ্ধ রয়েছে কবির মনে, তার স্ঙি সন্বন্ধে ছন্দ । তবে কবি 

খুব হালকাভাবে, ব্যক্তিগত ঘটনার মধ্য দিয়ে এই দ্বন্বের অবসান 

করেছেন ; এবং সহজ বিশ্বাসে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন । ূ 

নবজাতক কাব্যে এসে কবি আপন কাব্যের পরিবর্তনের রূপ স্পষ্ট 

অচ্ছভবৰব করেছেন । নবজাতক নামকরণের মধ্য দিয়েই নব্যুগ-্চতনার 

ইঙ্গিত পাওয়া যায়। গ্রন্থের স্চনাতেই তিনি স্বীকার করেছেন ঘষে তার 

কাব্যে বারে বারে ঞ্তু পরিবর্তন” ঘটেছে । কাব্যের এই পরিবর্তন 

সম্বন্ধে কবি সব সময় সচেতন থাকেন না। তবু পাঠকের কাছে এই পরিবর্তন 
ধরা পড়ে, যেহেতু এই যুগের কাব্য “বসন্তের ফসল” নয়__-“প্রৌঢ় খতুর 
ফসল, । তাই বাইরের পারিপাটয অপেক্ষা অস্তরের “মননজাত অভিজ্ঞতা”্ই 

এর প্রেরণা, আপন কাল ও আপন ক্ষ সম্পর্কে মমতা থাকা সত্বেও কবি 

নৃূতনের প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। 

তীক্ষতর সমাজচেতনা নবজাতক কাব্যের অন্যতম প্রধান স্বর ॥ 

বর্তমানের ধনতান্ত্রিক মদগবা সভ্যতা ঘষে মানবতাকে প্রতিনিয়ত লাঞ্িত 

ও অপমানিত করছে এই চেতনা কবির পূর্ববর্তী কাব্যের মধ্যেও দেখ! 
গেছে । তবে নবজাতক-এ এই এ্তিহানিক সচেতনতা আরও তীব্র হয়েছে। 
পরত্মলোভী, মন্থন্বাত্ব-পীড়ক সভ্যতার প্রতি কবি ঘ্বণা ও বিছেষ প্রকাশ 
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করেছেন। তিনি আশা! করেছেন পৃথিবীর মানুষের এই ছর্দিনেন্ন অবসান 
হবে। অমঙ্গজলের সঙ্গে সংগ্রামের জন্য নবযুগের আদর্শ ও আলোক 

বহন করে মহামানবের আবির্ভাব হবে । প্রথম মহাযুদ্ধের পর থেকেই মানুষের 
দুঃখ-হুর্গতি হুর্বলের উপর সবলের অত্যাচার এবং লোভ ও স্বার্থের নির্লজ্জ 

আত্মপ্রকাশ কবির চিত্তে ছাক্সাপাত করেছে । এই কাব্যে এমন কতকগুলি 

কবিতা আছে যেখানে কবি তার লৌন্দর্-সাধন। ত্যাগ করে, জীবনের কঠোর 

দ্িকটির প্রতি মনোনিবেশ করেছেন । বিদ্ধ সমালোচকের মতে- “আদলে 

নবজাতকের প্রায় সব কবিতাই সমাজ-সতর্ক, পরিবেশ-সচেতন, কালমনস্ক ।”১ 

'এপারে-ওপারে” কবিতাটিকে একটি আধুনিক কবিতা বলা বায়। 
কবিতাটিতে কবির গভীর অন্তর্ষ্টির পরিচয় পাওয়া যায় । আপনার শিল্পকর্মের 
সমালোচনা এবং সাধারণ মানুষের জীবনের সঙ্গে আপন জীবনকে মিশ্রিত 

করার আকাতক্ষা! তীব্র হয়ে উঠেছে । কবি সাধারণ কতকগুলি খণ্ড বাস্তব দৃশ্বের 
মধ্যে গভীর সত্যকে উপলব্ধি করার চেষ্টা করেছেন । রাস্তার ওপারের কর্মব্যস্ত 
মান্গষের কোলাহলমুখর জীবনকে কবি আগ্রহ ও সহাহ্ুতূতির সঙ্জে লক্ষ্য 

করেছেন-__ 

বাত্তার ওপারে 

বাড়িগুলো ঘে'ষাঘেষি সারে সাবে। 

'আনন্দবাজার' হতে সংবাদ-উচ্ছিষ্ট খেটে খেটে 

ছুটির মধ্যাহৃবেল। বিষম বিতর্কে যায় কেটে । 

সিনেমানটার ছবি নিয়ে ছুই দলে 

বূপের তুলনা-ছন্দব চলে, 

ফেরিওয়ালাদের সাথে ছুকো-হাতে দর কষাকষি । 

শিশু কাদে মেঝে মাথ। হানি, 

সাথে চলে গৃহিণীর অসহিষ্ তীত্র 'ধমকানি” । 

১.  ড* অরুণকুমার বন, রবীন্দ্রবিচিত্ক। (১৩৭৫ ), পৃ- ৩২৭ 
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আর নান্তান্ এপারে কবি নিজের কথা বলেছেন-_ 

রাস্তার এপারে আমি নিংশব্দ ছুপ্পুরে 

জীবনের তথ্য যত ফেলে রেখে দূরে 
জীবনের তত্ব যত খুঁজি 
নিঃসজ মনের সঙ্জে যুঝি, 

সারাদিন চলেছে সন্ধান 
ছুরূহের ব্যর্থ সমাধান ॥ 

ভাবি এই কথা-- 

ওইখানে ঘনীভূত জনতার বিচিত্র তুচ্ছতা 
এলোমেলো আঘাতে সংঘাতে 

নানা শব্দ নানা ব্ূপ জাগিয়ে তুলিছে দিনরাতে 

তারি ধাক্কা পেয়ে মন 

ক্ষণে-ক্ষণে 

ব্যগ্র হয়ে ওঠে জাগি 

সর্বব্যাপী সামান্তের সচল স্পশের লাগি । 

আপনার উচ্চতট হতে 

নামিতে পারে না সে যে সমন্তের ঘোলা গা! আোতে । 

কবিতাটিতে কবির অকপট স্বীকারোক্তি । সাধারণ মানুষের সঙ্গে যোগের 

ঘে অভাব রবীন্দ্রনাথকে পীড়া দিয়েছে তার পরিচয় 'পুনশ্চ-র সমস্স থেকেই 

পাওয়া যায় ॥। এই ক্রটি ও অসম্পূর্ণতার কথ! তার কাব্যে বার বারই 
উচ্চারিত হয়েছে । জীবনের ছোটখাট তথ্যের মধ্য দিয়ে তিনি তত্বকে 

খুঁজতে চেয়েছেন । তার এই তুচ্ছ বাস্তব জীবনের সঙজ্জে যোগ স্থাপনের 
প্রশ্মালের আস্তরিকত। সন্দেহের অতীত । এই জনজীবনের নান! ব্ধপ নানা 

শব্দ দীর্ঘকাল বেচে থাকে না, তবু এই ধ্বংসশীল বাস্তবতার মধ্যেই সনাতন 

বেচে থাকে । এই কবিতার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের বাস্তব-সচেতনতার অপূর্ব 

নিদর্শন পাওয়া! যায় । 
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“রোমান্টিক” কবিতাটিও কবির অকপট স্বীকারোক্তি । এখানে কৰি 
নবঘুগের প্রেরণায় নৃতন কাব্য রচনা ও ভাবধারার পরিবর্তনের চেষ্টাকে 
পরিহার করে সনাতন আদর্শের প্রতি তার আহ্ুগতা ও বিশ্বাসের কথা 

বললেন । তিনি রোমার্টক কবি একথ! স্বীকার কনে নিয়েছেন, তবে 
বাস্তবকে তিনি অশ্রাহ করেছেন একথা তিনি সম্পূর্ণরূপে স্বীকার করতে 

পারেন নি। শেষ পর্যায়ের কাব্যে তিনি বাস্তব জগৎ সম্বন্ধে তার অধিকতর 

আগ্রহ এবং বাস্তব লোকায়ত জীবনের সঙ্গে একাত্ম হবার বাসনা প্রকাশ 
করেছেন। উগ্র বাস্তবের নির্লজ্জ প্রকাশকেই তিনি সাহিত্য বলতে 
পারেন নি। তার নিজন্ব রীতিতে অর্থাৎ চেতনার ব্যাপ্তি ও হুস্্প অনুভবের 
মধ্য দিয়ে তিনি বাস্তবের সঙ্গে যুক্ত হতে চেয়েছেন । কবি নিজেই জানেন 

তার সষ্টি আক্ষরিক অর্থে বাস্তব নয়, তার “অনেকটা মায়া, অনেকট। ছায়া 

যে-কল্পলোকের কেন্ছে তোমারে বসাই 

ধুলি-আবরণ তার সযত্বে খসাই-__ 

আমি নিজে স্টিকরি তারে । 

আমারে শুধাও যবে “এরে কস্ভু বলে বাস্তবিক ?" 

আমি বলি, 'কখনো না, আমি রোমান্টিক 
কল্পলোকচারী হয়েও বাস্তবের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক । রবীন্দ্র-অন্তভূতির 

জগৎকে সাম্প্রতিক সাহিত্য-আত্দালনের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার কর! উচিত 
হবে না। কারণ ন্ববীন্দ্র-মানস সাময়িকতার তাগিদে কখনই চিরস্তন আদর্শকে 
বিসঞজন দিতে পানে না। কবির জীবনে ও কর্মজগতে এসেছে বাস্তবের রূঢ় 

স্পর্শ । তবে তিনি এই বাস্তবে তার কবিমন দিয়ে উপলব্ধি করেছেন ; 

তার বস্তচর্ভা শুধুমাত্র মৌখির্ক সহাক্ষভূতিতেই সীমাবদ্ধ হয় নি; তিনি 
সুন্দরের সঙ্গে পরুষের মিলন ঘটাতে চেয়েছেন__ 

যেথা এ বান্তব জগং 

সেখানে আনাগোনার পথ 
আছে মোর চেনা । 

সেথাকার দেন৷ 

শোধ কর্ি-__সে নহে কথায় তাহা জানি-__ 

তাহাব্র আহ্বান আমি মানি। 
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টদন্ত সেথা» ব্যাধি সেথা, সেথায় কুশ্তাঃ 

সেথায় রমণী দক্থ্যভীতা__ 
সেথাস্ব উত্তরী ফেলি পরি বর্ম; 

সেথায় নিশ্মম কর্ম ; 

সেথ! ত্যাগ, সেথ। ছুঃখ, সেথা! ভেব্ি বাজুক “মাভৈ: £ 

সৌখিন বাস্তব যেন সেথা নাহি হই । 
সেথায় স্থন্দর ষেন &ভরবের সাথে 

চলে হাতে হাতে । 
প্রত্তিদিনের তুচ্ছতাকে গ্রহণ করেও কবি তাকে চিরস্ন্দরের লীলাভ্ূমিতে 

উন্নীত করেছেন । এই মনোভাবের পরিচয় আমরা সানাই কাব্যেও পাই । 

এই কাব্যে ব্বচ্ছন্দ স্থর ও সহজ কল্পনা গোধূলি বেলার ববীক্দ্রকাব্য-আকাশকে 
অপরূপ ন্বপ্রমায়ায় মণ্ডিত করেছে । বহুকাল বিস্বত সৌন্দর্য মাধুর্য প্রেমের 
যুগটি ঘেন বিদায় বেলাব্র বেদন। নিয়ে ফিরে এসেছে । এই সময়ে সমসাময়িক 

কাব্যান্দোলন আরও পরিপু্টি লাভ করেছে ; রবীন্দ্বরণ এবং ববীন্দ্-বিরোধ 
সমভাবেই চলেছে । 

বাস্তবতার নামে জীবনের কুশ্রীতা ও োন্দর্যের নামে আদর্শহীন 

দেহাত্মবাদকে কবি সমর্থন করতে পারেন নি । এখানেই ছিল তার সঙজে সমকালীন 

তরুণ বাস্তববাদী লেখকদের পার্থক্য । জীবনের কুৎসিত পন্রিবেশ, খণ্ডতা 
এবং বিচ্ছিন্বতার মধ্য দিয়েই চিরস্থন্দর এবং অখগ্কে উপলব্ধি করতে হবে। 

তাই কুৎসিত কঠিন পরিবেশের মধ্যে বাস করেও কবি তার গানের সত্যতা 

খুঁজেছেন সেই “অন্ত গোধূলি লগে যেখানে “তীনরে তমালের ছায্সা নিয়ে 
চিরন্ন্দরঃ চির-বাঞ্ছিতের দিকে বয়ে চলে 'ধলেশ্বব্রী 1১৯ এই বিশ্বাসেরই 

অস্তিম ত্বীকৃতি বহন করছে সানাই কাব্য । সমসাময়িক যুগের অবক্ষয়, 
নৈরাশ্ট, পীড়ন এবং ম্বত্যুর মিছিলকেই কবি কাব্যের একমাত্র বিষক্স করেন নি। 

কাব্যক্ষপের মধ্যে প্রাকৃত শব্দ বনিয়ে বাস্তবকে অবিকৃতভাবে উপস্থিত 

করাকেও তিনি আধুনিকতার একমাত্র মাপকাঠি বলে মনে করতে পাবেন 
নি। তথাপি বলা যায় কবির মানসজগতে ঘে পরিবর্তন হয়েছে, সেকথা 
অনন্বীকার্য। তাই পুরানো দিনের ভাবকলপনা ও আবেশ বিরুতভাবে 

তিনি এই গোধুলি-পর্ধায়ে উপস্থিত করতে পারেন নি। নৃতন দিনের স্পর্শ 

১. বাশি কবিতা" পুনশ্চ 
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»ও নবচেতনার প্রভাবকে তিনি এড়াতে পারেন নি। তাই কাব্যের জ্বপ্রমস্্ 

পরিবেশে বার বারই বাস্তবের আহ্বান উপস্থিত হয় । এখানেই তাৰ পূর্ব 
পায়ের কবিতার সঙ্গে শেষ পায়ের কবিভার একটি মৌলিক পার্থক্য । 

পূর্ণতার সাধনাই রবীন্দ্রনাথের প্রেক্স ; জীবনের ছন্দভাঙ্গা অসঙ্গতিই শেষ 
কথা নয়, তাই সম্মুখেব্র দৃশ্তমান.-রস্তজীবনেরু “অপূর্ণ তার মধ্য দিয়েই পূর্ণতার 

ইঙ্গিত পান কবি। 'দানাই” কবিতার মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ এ কথাই 

বলেছেন । একদিকে-__ 

ধান-পচানির গন্ধে 

বাতাসের রন্ধে বন্ধে 

মিশাইছে বিষ । 

কিস্ত এরই মধ্যে-_ 

অমন্ভ এ ছন্দভাজ। অসংগতি-মাঝে 

সানাই লাগায় তার সারডেবু তান । 

মনে ভাবি, এই সুর প্রত্াযহের অবরোধ” পরে 

যতবার গভীর আঘাত করে 
ততবার ধীরে ধীরে ক্রিছ কিছু খুলে দিয়ে যাক্স 

ভাবী যুগ আরস্ভের অজানা পধায় | 

নিকটের ছঃখছন্দ নিকটের অপ্ুর্ণতা তাই-__ 
সব ভুলে যাই, 

মন যেন ফিরে 

সেই অলক্ষ্যে তীরে তীরে 

যেথাকার রাক্রি দিন দিনহার। রাতে 

পদ্মের কোরক-সম প্রচ্ছন্ন রয়েছে আপনাতে ॥ 

“সানাই” যেন ঠনরাশ্ঠপীড়িত উদ্্ভ্রাম্ত বর্তমান থেকে উদ্বর্তনের কাব্য । তবু 

কোন কোন কবিতাম্ কবির সম্বপ্রলোক বাস্তবের আঘাতে চূর্ণবিচুণ হয়ে 

গেছে । এই বকমই একটি কবিতা “অপঘাত'__ 

নববিবাহিত একজনা, 

শেষ হতে নাহি চায় ভরা আনন্দের আলোচনা । 
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আশেপাশে ভাটি ফুল ফু্টিয়। পয়েছে দলেদকে 

বাকা চোরা গলির জঙ্গলে, 

স্বহগন্ধে দেয় আনিন 

£চন্রের ছড়ানো নেশাখানি । 

টেলিগ্রাম এল সেই ক্ষণে 
ফিন্ল্যাণ্ড চূর্ণ হলো সোভিয়েট বোমার বর্ষণে । 

'অনস্থয়া” কবিতায় তার বাস্তব চিত্রণ আরও নিখুত | বাস্তবের পুঙ্খাছুপুঙ্খ 
বর্ণনাই এই কবিতার উদ্দেশ্ত নয়__বাস্তবের মধ্য দিয়ে কবির মন বান্তবাতীতের 
দিকে চলে গেছে ।-_ 

কাঠালের ভূতি-পচা, আমানি, মাছের ঘত আশ, 
রাশ্াঘরের পাশ, 

মরা বিড়ালের দেহ, পেঁকো। নর্দমায় 

বীভৎস মাছির দল এ্রকতান-বাদন জমায় । 

কবির এই বর্ণনার মধ্য দিয়ে তার মনের প্রবণতা যে কোন্ দিকে তা বোঝা! 
যায়। তাই ঘখন ভিনি বলেন,_-এ গলিতে বাস মোর । তবু আমি “জন্ম 
রোমান্টিক” । তখন কোন আকনম্মিক চমক লাগে না। এই গলি পথ, 
বেয়েই কবি গিয়ে পৌছেছেন মেই মধ্যযুগীয় অনস্ত-যৌবনা রোমান্টিক নায়িকা 
অনশ্যার কাছে ॥। তেই তেয়ে বিংশ শতকের ছন্দোহারা কবিদের হাতে 
তরি ইকনমিক্স-পরীক্ষাবাহিনী নয়, সে __ 

এলে দেয় রোমাঞ্-হরষ 

কোমল সে ধ্বনির পরশ । 

সোহাগের নাম দেয় মাধবীরে 
আলিঙ্গনে ঘিতে। 

এ মাধুরী যে দেখে গোপনে 

ঈর্যার বেদনা পাক মনে । 

কিন্ত কবির এই হ্বপ্ররাজ্যে অবস্থান স্থায়ী হর নি, তাকে আবার বাস্তবের মধ্যে 
ফিরে আসতে হস্েছে _ 
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ত্বপ্পের বাশিটি আজ ফেলে তব কোলে 

'আর-বার যেতে হবে চলে 

সেখা, যেথ। বাস্তবের মিথ্যা বঞ্চনায় 

দিন চলে যায়। 

সমকালীন যুগ এবং প্রৌঢ় কবির অভিজ্ঞতা বার বারই তাকে বাস্তব ও 

আদর্শের হন্বের সামনে উপস্থিত করেছে । কিন্তু শেষ পধায়ের কাব্যে সৰ 

রকম পরিবর্তনকে স্বীকার করে নিয়েও একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় ঘে তিনি 
তার আজীবনের মৌলিক বিশ্বাস ও ধারণাকে কখনও ত্যাগ করেন নি। 
তারই প্রকুষ্ট প্রমাণ এই “অনহ্য়? কবিতাটি । 

এর পরের কাব্যগুলিতে কবির গভীর অস্ফুট অনুভূতির নিবিড় প্রকাশ । 

দেশ-কালধূত ধারণ! আর কাব্যের বিষয়বস্ত হচ্ছে না__এই কাব্য চারটিতে 

( রোগশয্যায়, আরোগ্য, জন্মদিনে, শেষলেখা ) একমাজ্র চৈতন্তলোকের যোগই 
গভীরতর হয়েছে । “দেশহীন কালহীন আদি জ্যোতি'র প্যানে তার দৃষ্টি 
নিবদ্ধ হয়েছে । তবু তিনি অতীত বর্তমান এবং মানবজীবন ও পৃথিবীকে 
তার চিস্তাবহিভূত্ত করেন নি। তাই এই যুগের কাব্যে বৃহত্তর অর্থে সমগ্র 

পৃথিবী ও মানবসংসার আশ্রয়লাভ করেছে । কবির চেতনার এই ব্যান্তির 
ফলেই তার সামাজিক ও এতিহাসিক দৃষ্টিতে নৃতনত্ব দেখ। দিয়েছে । 
জীবন-গেধুলির আত্মসমীক্ষা ও আত্ম-সমালোচনার সঙ্গে কবি যুক্ত করেছেন 
তার আশা । এই আশা হল নৃতন কালের নৃতন কবিকে ঘিরে-_ 

ঘে আছে মাটির কাছাকাছি 

সে কবির বাণী লাগি কান পেতে আছি । 

জন্মদিনে, ১ দংখ্যৰক কবিতা 

এব পরেও রবীন্দ্রনাথ «সভ্যতার সংকট'কে চরম বলে মানেন নি। আশ। 

করেছেন-__“মহাপ্রলয়ের পর বৈরাগ্যেক্র মেঘমুক্ত আকাশে ইতিহাসের একটি 

নির্ল আত্মপ্রকাশ হয়তো আরভ্ভ হবে, এই পুর্বাচলের স্থধোদয়ের দিগন্ত 
থেকে | মহামানবের আবিভাবের সম্ভাবনায় বিশ্বাস স্থাপন করে তিনি নিশ্শিস্ত 

হয়েছেন । এখানেই তার ইতিহাসবোধ ও কালচেতনার চব্ম এবং সমাপ্তি । 
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পাচ 

লমকালীন পরিবেশ ও সাহিত্যের মধ্যে একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে ॥। ব্রবীক্দ্র- 

কাব্যের শেষ পর্যায়কে যেখান থেকে শুরু বল! যায় অর্থাৎ ১৯২* সাল, তার 

আগে ও পরে ভারতের সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে দুর্যোগের খনঘটা 

চলছিল । ইংরেজেক অত্যাচার এবং এর প্রতিবাদশ্বর্ূপ দেশে কতকগুলি 

আন্দোলন দেখা দিয়েছিল; ঘেমন, অসহযোগ ও আইন-অমান্ত ইত্যাদি । 

এ ছাড়াও এই সময়ে দেশে সহিংস বিপ্রবীদের প্রভাবও দেখা যাচ্ছিল । 

এই পরিবেশের প্রভাব অনিবার্ধভাবে ববীন্দ্রনাথের উপরও (এসে পড়েছে । 

তবে ববীন্দ্রনাথকে কোন প্রচলিত রীতিতে ব্যাখ্যা করা যায় না রাজনীতি- 
বিচার ও মনুষ্যত্ব সম্পর্কে কবির একটি নিজস্ব ধারণ ছিল । | 

১৯ « সালের বক্গভঙ্গ-আন্দোলনের সময়ে রবীন্দ্রনাথ গানের মন্ত্রে সমগ্র 
দেশকে উদ্দ্ধ করে তুলেছিকেন। তারপর থেকে তিনি প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে 
অংশ গ্রহণ করেন নি । কিন্ত পরোক্ষভাবে তিনি দেশের প্রতিটি রাজনৈতিক 
ঘটনার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের সমাজ ও রাজনৈতিক মতামতগুলি 
যতট। তার প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক প্রেরণাজাত, তার চেয়ে অনেক বেশী 
পরিমাণে সাবিক সত্যবোধের মূল্যায়নের প্রয়াস মাত্র । রাজনৈতিক দিক 
থেকে মানবতার মর্ধাদাই রবীন্দ্রনাথের কাছে বড় হস্সেছে । তাই বিপ্রববাদে 

তাক ঘেমন আস্থা ছিল না, তেমনি বিদেশী শাসকের বর্বর অত্যাচারকেও 

তিনি সন্া করতে পারেন নি । এই উভয়ের প্রতিই তিনি তার মতামত 

তীব্রভাবে প্রকাশ করেছেন । দেশগ্রীতির উন্মাদনা তার কাম্য ছিল না, 

নৈতিক শক্তি এবং আত্মশক্তিকে তিনি আহ্বান জানিয়েছেন । তবে তার 

কবিতাক্ম সরাসরিভাবে রাজনৈতিক ঘটনাবলী, সমসাময়িক দেশাব্মবোধমূলক 

আন্দোলনের কথা উত্থাপন করেন নি। 

প্রৌঢ় বয়সে তাকে অনেকবার নানা উপলক্ষে বিদশে অবস্থান করতে 
হয়েছে । €দশের সংবাদ পেতেন পজ্রের মাধ্যমে । ১৯২৫ সালে সুদূর 

'আর্জেন্টিনাম বছে সম্ভবতঃ ডিসেম্বরের মাঝামাবকি দিনেক্্নাথ ঠাকুরের কাছ 
থেকে এক পঞ্জে কবি জানতে পারলেন যে অভ্ডিনান্স জারি করে বজীয় সরকার 

বনু যুবককে আটক করেছে । এই সমক্স বাংলাদেশে চিতরঞ্জন ও স্থভাবচত্রের 
নেতৃত্বে পরিচালিত স্বাজ্য দলের প্রভাব বিদেশী সরকাকবকে নানাভাবে 
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বিব্রত করে তোলে । এদেবই বিরুদ্ধে দমননীতির প্রয়োগ কবিকে কতখানি 
ছুঃখিত ও বিক্ষুক্ করেছিল তার প্রমাণ পাওযু! বাক্স পূরবী কাব্যেকর 
দ্বিনেজ্্রনাথ ঠাকুরকে লিখিত কবিতাকস লেখা চিঠির মধ্যে-__ 

ঘরের খবর পাইনে কিছুই, গুজোব শুনি নাকি 

কুজিশ-পাণি পুলিশ সেথায় লাগায় হাকাহাকি । 

শুনছি নাকি বাংলাদেশের গান হাসি সব ঠেলে 

কুলুপ দিয়ে করছে আটক আলিপুরের জেলে । 

প্রতাপ ঘখন চেঁচিয়ে করে ছুঃখ দেবার বড়াই, 

জেনো! মনে, তখন তাহার বিধির সঙ্গে লড়াই । 

দুঃখ সহায় তপশ্যাতেই হোক বাঙালীর জঙ্স, 
ভয়কে যারা মানে তারাই জাগিয়ে রাখে ভয় । 

স্বত্যুকে ঘে এড়িয়ে চলে স্বভায তারেই টানে, 
সত্যু যারা বুক পেতে লয় বাচতে তারাই জানে । 

পূৃরবী-ব্ পরবর্তী অধিকাংশ কাব্যপ্রন্থে এই জাতীয় কিছু কিছ কবিত। 

আছে । সমসাময়িক ঘটনা, মানবতার অপমান বা নৈতিক অবনন্িতিই কবিচিস্তে 

স্থৈর্যভঙগ করেছে, তারই পরিচয় এই কবিতাশুলি । 

১৯২৬ সালের মার্চ মাস । কবি কলকাতাতে অবস্থান করছেন” অকস্মাঞ্থ 

এই জময্ব? হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে দাজ। আরম্ভ হয় । এই মাহ্ধষবলি কবিকে 

স্বচক্ষে দেখতে হয়েছে । মর্মাহত কবি এই ঘটনা উপলক্ষে একটি কবিত! 

লেখেন । কবিতাটি “র্শমোহ" নামে পরিশেষ কাব্যে আছে-_ 

ধর্মের বেশে মোহ, ঘারে এসে ধবে 

অন্ধ সে জন মারে আর শুধু মরে। 
নাত্তিক সেও পাক বিধাতার বর, 

ধামিকতার করে না আড়ম্বর । 
শ্রদ্ধা রিক্সা জ্বালে বুদ্ধির আলো, 
শাস্ছে মানে না, মানে মাজষের ভালো । 

ধর্ষকারার প্রাচীনে বজ্র হানো, 
এ অভাগা! দেশে জ্ঞানের আলোক আনলো । 
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১৩৩৮ সালের পঁচিশে ৫বশাখ বকৃসা হের রারজবন্দীরা ববাীক্রজয়ত্তী 

উৎসব পালন করেন। কবি তখন দাজিলিং-এ ছিলেন-_তাঁর কাছে একটি 

অভিনন্দন বাণী পাঠানো হলে তিনি “বক্স দুর্গস্থ রাজবন্বীদের প্রতি কবিতাটি 

লিখে পাঠান । এই ক্ষুদ্রায়তন কবিতাটি ভাবের দিক থেকে বন্দর । নাজ 

চিরদিনের মত স্র্যকে গ্রাস করতে পারে না, পাথীকে খাঁচায় আবদ্ধ করলে 

যেমন তার গান বন্ধ করা ঘাম না, তেমনি মানুষকে আবদ্ধ করলেও মাস্ছষের 

মনকে বাধা যায় না। কারণ__ 

“অস্বতের পুত্র মোরা” কাহার শুনাল বিশ্বময় । 

আকা বিসর্জন করি আত্মারে কে জানিল অক্ষম । 

রবের আনন্দেরে 

ছুঃখেতে জিনিল কে রে, 

বন্দীর শৃঙ্খলছন্দে মুক্তের কে দিল পরিচয় | 

,প্রশ্্র কবিতাটির মধ্যে সমসাময়িক বাস্ত্রীম় ও সামাজিক ঘটনার ইঙ্গিত 

সুস্পষ্ট ॥ ১৩৩৮ সালের ১৬ই আশ্িন মেদিনীপুরের হিজলী জেলে কম্মেকজন 

রাজনৈতিক বন্দীকে জেল-কর্তৃপক্ষ সামান্য কারণে গুলি করে হত্যা করে। 

কবি এই ঘটনায় অত্যন্ত মর্শাহত হন। এই ঘটনার প্রতিবাদে কলকাতার 

মন্ুমেন্টের তলায় আহ্ত এক সভায় রবীন্দ্রনাথ সভাপতিত্ব করেন এবৎ হুদীঘ 

এক তীব্র ভাষণ দেন__ডাক এলো সেই পীড়িতদের কাছ থেকে, রক্ষক 

নামধারীরা যাদের কণস্বরকে নরঘাতন নিষ্টুরতার দ্বারা চিরদিনের মতন 

নীরব করে দিয়েছে ।" 
এই ঘটনার কয়েক মাস পরেই মহাত্মা! গান্ধী গ্রেপ্তার হন। লগুনে দ্বিতীয় 

গোলটেবিল টবঠকে যোগ দেবার জন্য তিনি ১৯৩১ সালের অক্টোবর মাসে 

সেখানে ঘান ; তথায় এ বৈঠক ব্যর্থ হলে তিনি ২৮শে ডিসেম্বর দেশে ফিরলেন । 

এই সময় দেশব্যাপী বাস্ত্রীয় সংকট দেখা দিল এবং সমস্ত দেশ যেন সেই 

আবর্তে ঝাঁপিয়ে পড়ল । ৪ঠ। জানুয়ারী মহাত্ম! গান্ধী কারারদ্ধ হন । 

এই সময় কলকাতায় টাউন হলে রবীন্দ্রনাথের সত্তর বছর-পুর্তি উপলক্ষে 

কয়েকদিনব্যাপী দেশবাসী ববীন্দ্র-জয্স্তী উৎসবের আয়োজন করেন । গান্ষীজীর 

প্রেপ্তারের সংবাদে উৎসবের শেষ অনুষ্ঠান বন্ধ করে দেওয়া হয় ॥ 

রুবীন্দ্রনাথ আশা করেছিলেন গাক্ষীজীর ক্ষমা ও অহিংসার আদর্শ এ দেশে 

'সুক্তি আনবে । কিন্ত মানবতার এই অপমান এবং শাসকবর্গের এই অত্যাচার 
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রবীন্দ্রনাথের মনকে ভারাক্রান্ত করে তোলে । এই সময়েই তিনি প্পর্ন' 
কবিতাটি লেখেন। ঈশ্বর যুগে যুগে পৃথিবীতে শাস্তির দূত পাঠিয়েছেন, 
তাদের আদর্শ ক্ষমা এবং ভালোবাসা । আমাদের দেশে গান্ধীজীও লেই 
দূতের মহান আদর্শ নিয়ে এসেছেন । কিন্ত-_ 

আমি ঘষে দেখেছি গোপন হিংসা কপটবাত্রিছায়ে। 

হেনেছে নিঃপহায়ে | 
আমি ঘে দেখেছি-__প্রতিকারহীন, শক্তের অপরাধে 

বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাদে । 
আমি যে দেখিনু তরুণ বালক উন্মাদ হয়ে ছুটে 

কী যন্ত্রণায় মরেছে পাথরে নিক্ষল মাথ! কুটে ॥ 

কবির মনে এই প্রশ্ন জেগেছে যে, এই মানবতার অপমানকারীকে কি ঈশ্বর 

ক্ষমা করেছেন ? 
“অগ্রদ্ত' কবিতাটির মধ্যে অনেকে সমসাময়িক ঘটনার ইঙ্গিত দেখেছেন । 

মহাত্মা গান্ধীর উপকবোক্ত কারারুদ্ধ হওয়ার ঘটনাটি রবীন্দ্রনাথকে বিশেষভাবে 
বিচলিত করে । তিনি কখনও প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত না থাকলেও 
অন্্যায়-অবিচারের প্রতি সর্বদাই তার লেখনীকে সজাগ রেখেছিলেন । দেশের 

আত্মশক্তির জাগরণই তার কাম্য ছিল। মহাত্মস। গাক্ষীর আন্দোলনের মধ্যে 

তিনি সেই আত্মশক্তির উদ্বোধনই লক্ষ্য করেছেন। তাই মহাত্মার এই 

কারারোধের ঘটনায় তিনি সম্ভবতঃ পরাধীন ভারতবাসীর জীবনের অগ্রদূতরূপী 

গান্ধীজীকে স্মরণ করে এই কবিতা! লেখেন-__ 

নবজীবনের সংকটরপে 

হে ভুমি অগ্রগামী, 
তোমার যাত্রা সীম! মানিবে না 

কোথাও যাবে নাথামি। 

প্রণাম" কবিতাটিও কারারুদ্ধ গান্ধীজীকে উদ্গেশ্ট করে লেখা বলে 

অন্থমিত হয়ে থাকে । “শান্ত কবিতাটিও সমসাময়িক ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে 

আম্বাদিত হতে পারে । সম্ভবতঃ এটি গান্ধীজীর বন্দীদশাকে স্মরণ করে 

লেখা । এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রজীবনীকার শ্রীপ্রভাতক্মার সুখোপাধ্যায়ের অভিমতটি . 

প্রণিধানঘোগ্য-_ 
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“ পরিশেষে তিনটি কবিতা-__ অগ্রদূত”, শাস্ত' ও প্রণাম - আমর] যদি 

বলি কারারুদ্ধ গক্ষীজীর স্মরণে রচিত তবে কি খুব কদর্থ হইবে? পাঠকগণকে 

এই পটভূমিতে কবিতাত্রয়কে পড়িতে অনুরোধ করিয়। রাখিলাম ।”৯ 

“অবাধ” কবিতার সঙ্গেও সমকালীন রাজনৈতিক ঘটনাবলীর যোগ আছে । 

মহাত্ম৷ গান্ধীজীর এই কারাবরণের পর দ্বিতীয়বার আইন-অমান্য আন্দোলন 
শুরু হয় । তৎকালীন তরুণদের যৌবনচাঞ্চল্য ও উদ্দীপনাকে লক্ষ্য করে কৰি 
এই “অবাধ, কবিতাটি রচনা করেন । এই প্রসঙ্গে বলাকা-র “সবুজের অভিষান, 

কবিতাটির সঙ্গে উক্ত কবিতাটির বক্তবোর দিক দিয়ে সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায় । 

সামাজিক বিধি-নিষেধ জড়তা ইত্যাদি তারুণ্যের প্রবাহকে রোধ করতে 

পারে না 

পায়ের শৃঙ্খল ওব1 চলে ঝংকারিয়। 

অস্তরে প্রবল মুক্তি নিয়। । 

আগামী কালের লাগি নাই চিন্তা, নাই মনে ভয়, 
আগামী কালেবে করে জয় | 

“স্পাই, কবিতাটি আখ্যানমূলক । সমকালীন স্বাধীনতা আন্দোলনে 
অনেক বিপ্রবী তরুণ আত্মদান করেন। অনেক সম্ভাবনাপৃর্ণ জীবন্ন অকালে 

বিন হয্স। তারই কোন একটি কাহিনীকে স্মরণ করে এই কবিতাটি রচনা 
করেন । উক্ত কবিতান্ম সতীশ নামে একটি তরুণের দেশসেবাব্ অপরাধে 

আলিপুব্ জেলে অনশনে প্রাণ উৎসর্গ করার কাহিনী গভীর মমতার সঙ্গে 
অক্কিত করেছেন । 

পত্রপুট-এর “আফ্রিকা” কবিতাটি রবীন্দ্রনাথের একটি অসামান্য স্য্টি। 

১৯৩৭ সালে মুসোলিনির ইতালী যখন আবিসিনিয়্াকে আক্রমণ করে তখনই 

এই কবিতাটি রচিত হয়। আফ্রিকা ছিল অশিক্ষিত অনগ্রসর দেশ, কিন্ত 

প্রাকৃতিক সম্পদে সম্মদ্ধ। শ্বেতাঙ্গ বিদেশীরা এখানে উপনিবেশ স্থাপন করে; 

এর মধ্যে আবিসিনিয়া ছিল স্বাধীন । ইতালী খন এই দেশ আক্রমণ করে 

তখন আবিসিনিয়ার সম্রাট হাইলে সেলাসির পক্ষে বিশ্বজনমত গড়ে ওঠে । 

রবীন্দ্রনাথ তখনই এই কবিতাটি লেখেন । জানা যায় কবি অমিয় চক্রবর্তীর 
অন্থরে(ধে কবিতাটি রচনা করেন । রবীন্দ্রনাথ উপনিবেশ স্থাপনের একাস্ত 

১. ববীন্দ্রজীবনী ৩ল্প খণ্ড (১৩৫৯), পৃ- ৩১৯ 
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বিনোধী ছিলেন, বিভিন্ন শ্বেতাঙ্গ জাতি আফ্রিকাম্ম উপনিবেশ স্থাপন করে, 
সেখানকাব্র মাছষকে অর্তাচার এবং অপমান করছে, এই চিস্তা কবির অসহ্য 

মনে হয়েছিল । অদগর্বা তথাকথিত সভ্য, অত্যাচারী উপনিবেশবাদীদের 
প্রতি কবির পুঞ্জীভূত ঘ্বণা তীব্রভাবে প্রকাশিত হয়েছে__ 

সভ্যের বর লোভ 

নশ্ব করল আপন নির্লজ্জ অমান্ুষতা । 

তোমার ভাষাহীন ক্রন্দনে বাম্পাকুল অরণ্যপথে 

পক্ষিল হল ধূলি তোমার রক্ত অশ্রুতে মিশে, 
দ্য পায়ের কাটামারা জুতোর তলায় 

বীভৎস কাদার পিওু 

চিরচিহ্ন দিয়ে গেল তোমার অপমানিত ইতিহাসে ॥ 

পৃথিবীর যেখানেই স্বাধীনতা বিপন্গ হয়েছে এবং মানবতার অপমান ঘটেছে, 

সেই সমস্ত ঘটনাই কবিকে সমভাবে মর্খাহত করেছে । ১৭ সংখ্যক কবিতা 

রচনার নেপথ্যে একটি কাহিনী আছে । ১৯৩৭ সালে জাপান চীনদেশ 

আক্রমণ করে এবং চীনা শহর সাংহাই এবং নানকিং অধিকার করে । 

জাপানী বোমার আঘাতে বহু শিশ্ছ, বুদ্ধ ও মহিল! প্রাণ হারাম ।॥ ১৩৪৪ সালের 

৭ই পোৌষ-উতৎ্সবের দিন কবিন্র মনে এই ছু:খের কথাই উদ্দিত হয়েছে এবং 

তার ভাষণে চীনের প্রতিত সমবেদনাই ধ্বনিত হয়েছে _“চীনের প্রতি জাপানের) 

নিষ্ঠুর অত্যাচারে আমাদের হৃদয় উত্পীডিত, কিন্ত আমাদের কী করবার 
আছে, আমর! কী করতে পারি ? -- -: এই ছুঃখবোধের দ্বাব্া দানবের বিরুদ্ধে 

স্বণা প্রকাশ করে আমরাও সেই স্থির পক্ষে কাজ করছি...... আমাদের 

অস্ত্র নেই কিন্ত মন আছে 1৮১ 

এই সময় সংবাদপত্রের একটি সংবাদ পড়ে কবি বেদনাহত হয়ে পড়েন । 

চীনাদের উপর জদ্মী হবার জন্ত জাপানী €সন্তদ্দল বুদ্ধ-মন্দৰিরে বর প্রার্থনা! করে । 
শাস্তির দূত বুদ্ধের কাছে অশান্তির আগুন জ্ালাবার প্রার্থনা! এতখানি শঠতা! 
রবীন্দ্রনাথ সহ করতে পারেন নি, এবং এর প্রতিক্রিয়াশ্বূপ 'বুদ্ধং শরণং 
গচ্ছামি” নামে একটি কবিতা লেখেন ॥ এই কবিতাটিই পত্র্ুট-এ “সতেরো” 
সংখ্যক কবিতা হিসাবে সংকলিত হুম _- 

১. জপ্রভাতক্মার মুখোপাধ্যার, রবীন্দ্রজীবনী ( ৪র্থ খণ্ড ১৩৭১), পু. ১১৪ 

ববীক্দ্রকাব্য- 
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যুদ্ধের দামামা! উঠল তেজে। 

মানুষের কাচা মাংসে যমের ভোজ ভরুত্তি করতে 

বেরোল দলে দলে । 

সবার আগে চলল দয়াময় বুদ্ধের মন্দিরে 

তার পবিভ্র আশীর্বাদের আশাম । 

দেবতান্ নামে এই অন্যায়ের প্রতি কবি তীব্রভাষায় ব্যঙ্জ করেছেন । 

উপরিউক্ত ঘটনার সঙ্গে যুক্ত আরে! ছুটি কবিতার উল্লেখ কর যায়; 
১৯৩৯ সালের ২৫ ডিসেম্বর লিখিত প্রাস্তিক-এর ১৭ এবং ১৮ সংখ্যক 

কবিতা । এখানে কবিকণ্গ বিশ্বাসভঙ্গ ও সত্যেন অপলাপে রং মানবতার 

অপমান-জনিত বেদনায় কাতর, তবু কবির প্রকাশ-ভঙ্গী ধধিস্থলভ ; ব্যক্তিগত 
অন্থভূতিকে অপূর্ব সংযমে বেঁধে তিনি উচ্চারণ করলেন__ 

২০০০০ দেখিলাম এ কালের 

আত্মঘাতী মুঢ় উন্মত্ততা, দেখিনু সর্বাঙ্গে তার 

বিরুতির কদধ বিদ্্রপ। একদিকে স্পর্থিত ক্রুরতা, 
মত্ততার নিললজ্জ হুংকার, অন্যদিকে ভীরুতার 

দিধাগ্রত্ত চরণবিক্ষেপ»-----" 

ছি মহাকাল সিংহাসনে 

সযাসীন বিচারক, শক্তি দাও, শক্তি দাও মারে, 
কণ্ঠে মোর আনো বজ্ববাণী, শিশুঘাতী লারীঘাতী 
কুৎসিত বীভৎস "পরে ধিক্কার হানিতে পারি যেন 

নিত্যকাল রবে যা স্পন্দিত লঙ্জাতুর এঁ্তিহ্ের 
হৃৎস্পন্দনে, রুদ্ধকহ-ভয়ার্ভ এ শৃঙ্খলিত যুগ যবে 

নি:শব্দে প্রচ্ছন্গ হবে আপন চিতার ভন্মতলে । 
- প্রান্তিক, ১৭ সংখাক কবিতা 

ইউনোপে দ্বিতীম মহাযুদ্ধের প্রস্ততি, মাহ্ছষের লোভ, অহংকার, নিষ্রতা, 
. মন্ুত্যত্থের অপমান কবি প্রত্যক্ষ করেছেন। ক্যাসিস্ট ইটালির,. আবিসিনিয়। 
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গ্রাস, ফ্রাঙ্ষো কর্তৃক স্পেনের গণতন্ত্র রংস, জাপানের চীন গ্রাস করার প্রস্াস, 
হিটলারের পররাজ্র প্রান্ত লোভ দ্বিতীয্ন যুদ্ধের ক্ষেত্র প্রেস্তত করছিল। 
এরই অবস্থায় শ্রীঙ্টের জন্মদিনে শাস্তির জন্ত মন্দিরে প্রার্থনাকে কবির পরিহাস 

বলে মনে হয়েছে 

নাগিনীরা চারি দিকে ফেলিতেছে বিষাক্ত নিশ্বাস, 
শাস্তির ললিত বাণী শোনাইবে ব্যর্থ পরিহান্দ-_ 

বিদায় নেবার আগে তাই 

ডাক দিয়ে যাই 

দানবের সাথে যাব সংগ্রামের তবে 

প্রস্তুত হতেছে ঘরে ঘরে ৷ 
_ প্রাস্তক, ১৮ সংখাক কবিত। 

রবীন্দ্রনাথের শেষ পায়ের কাব্যে একটি বিষয় লক্ষ্য করার মত । একদিকে 

প্রশস্ত ও গাক্ভীর্ষ অন্যদিকে সাম্প্রতিক রাজনৈতিক ঘটনার প্রতিক্রিয়। 

তাই বার বারই তার মানসিক প্রশাস্তিকে বিদীর্ণ করে দিতে চেয়েছে তার 

এই নবলন্ধ এ্রতিহাসিক ও সামাজিক চেতনা । 

১৩৪৫ (১৯৩৮) সালের নববর্ষে কবির মন পৃথিবীব্যাপী রাজনৈতিক 

বিপর্ষয়ে ভারাক্রান্ত । দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রস্ততি এবং হিটলার ও মুসোলিনীর 

সীমাহীন ইদ্ধত্য ও অত্যাচার চলছে তখন । এ দিন শ্রীযুক্ত অমিয় চক্রবর্তীকে 

কব লিখেছেন__“আমার জীবনের শেষপর্বে মান্ছষের ইতিহাসে এ কী 

মহামাবীর বিভীঘষকা দেখতে দেখতে প্রবল তভ্রতগতিতে সংক্রামিত হয়ে 

চলেছে । দেখে মন বীভৎ্সতায় অভিভূত হোলো । একদিকে কী অমান্ষিক 

স্পর্ধা, অর এক দিকে কী অমানুষিক কাপুরুষতা |*" *-" মনুষ্যত্বের এই দারুণ 

ধিক্কারের মধ্যে আমি পড়লুম আজ ৭৮ বছরের জন্মবৎসবে” । € চিঠিপত্র, 

১১শ খণ্ড, পর. ২১৪-১৫)। এর কিছুদিন পরে কবি কলিম্পৎ যান। 

সেখানে জন্মদিন উপলক্ষে অল-ইন্তিয়া রেডিও কর্তৃক অন্থরুদ্ধ হয়ে সেঁজুদ্তি 

কাবো ধুত 'জন্মদিন, কবিতাটি রচনা করেন । এটি এঁদ্রিন রেডিওর মাধ্যমে 

সর্বত্র প্রচারিত হয়। এই কবিতাটির মধ্যে আত্মর্জাতিক অশাস্তি ও মানবতার 

অপমানে কবির কুদ্ধবাক বেদনার প্রকাশ হয়েছে । অনাগত মহাযুদ্ধের 

পরিণাম কবির মানসপটে ফুটে উঠেছে__ 



৮৮৪ রবীজ্দরকাব্যের শেষ পরায় 

শুনি তাই আজি-__ 

মানুষ-জন্তর হুহুৎকার দিকে দিকে উঠে বাজি 
তবু যেন হেসে ঘাই যেমন হেসেছি বারে বারে 

পণ্ডিতের মুঢতায়, ধনীর টদন্যের অত্যাচারে, 
সজ্জিতের রূপের বিদ্দপে । মাচ্ছষের দেবতারে 

ব্যঙ্গ করে যে অপদেবতা বর্বর মুখবিকারে 

বলে যাব, “দ্যুতচ্ছলে দানবের মুঢ় অপব্যয় 

গ্রস্থিতে পারে না কভু ইভিবৃত্তে শাশ্খত অধ্যায় ।, 

এই কাব্যের চলিত ছবি” কবিতাতে স্পেনের সমসাময়িক গৃহযুদ্ধের উল্লেখ, 

আছে-__ 

যুদ্ধ লাগল স্পেনে; 

চলছে দারুণ ভ্রাতৃহত্যা শতঙ্গীবাণ হেনে । 

নবজাতক-এর একাধিক কবিতার বিষফ্বস্ত হয়েছে আধুনিক মদগবা 
সভ্যতায় মান্ষের অপমান ;__ইউনোপের সাভ্রাজ্যবাদী সভ্যতার বীভৎস বূপ, 
দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগমনের প্রস্ততি, ধর্মের নামে নিরীহের উপর অত্যাচার, 
বৈজ্ঞানিক আবিকারে পৃথিবীর স্বাভাবিকতার ছন্দপতন ইত্যাদি । 

বর্তমান প্রথিবীর সামাজিক সংকট ও বিপর্ষয়ে শক্তিমানের দম্ভ কিভাবে 
ছুর্বল ও অসহায়কে পীড়ন করছে কবি প্রায়শ্চিত্ত কবিতায় তারই বর্ণন৷ 

দিয়েছেন । কবির ধারণা, এই সভ্যতা একদ্দিন ধ্বংস হয়ে যাবে এবং সেই 

ংসের মধ্যেই জন্ম নেবে নৃতন সভ্যতা । এই বিশ্বাসের কথা নবজাতক-এর 

কবিতায় বার বারই ধ্বনিত হয়েছে । একদিকে অপচয় অন্যদিকে অভাব; 

একদিকে সঞ্চয় অন্যদিকে রিক্তা । সমাজের এই কব্বরপে কবি ক্ষুব্ধ । 

পৃথিবীব্যাপী শোষণ ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ এই কবিতাটি । কৰি 

মানবতার পুজানী, পুর্ণের উপাসক । তাই তার দৃঢবিশ্বাস কল্যাশ-শক্তির 
ভদ্বোধুন একদিন হবেই এবং তখনই পৃথিবীতে শাস্তি আসবে__. 



শেষ পধায়ের শ্বাতস্ত্র্য ও €বশিষ্ট্য 

ভীষণ যজ্জে প্রায়শ্চিত্ত 

পুর্ণ করিয়া শেষে 

ন্তন জীবন নূতন আলোকে 

জাগিবে নুতন দেশে । 

৮৫ 

“বুদ্ধভক্তি' কবিতাটি পত্রপুট-এর ১৭ সংখ্যক কবিতার ছন্দোবছ্ধ রূপ । 

উভয় কবিতার ভাব এক; পার্থক্য শুধু বিশ্যাসে। কবিতাটির ভূমিকা-ত্ববূপ 
কবি বলেছেন__“জাপানের কোন কাগজে পড়েছি জাপানি টনিক যুদ্ধের 
সাফল্য কামনা করে বুদ্ধ-মন্দিবে পুজা দিতে গিয়েছিল । ওরা শক্তির বাণ 
মারছে চীনকে, ভক্তির বাণ বৃদ্ধকে |” 

কবির ইতিহাস চেতনার পরিচয পাওয়া যায় “হিন্দুস্থান” ও “রাজপ্ুুতানা' 

কবিতা ছুটিতে । হিন্দুস্থান, কবিতাম্ন ভাবত-ইতিহাসের বিভিম্থ সাআজ্যের 

উদ্ধান-পত্ন, জয়-পরাজয় ইত্যাদি পট-পরিবর্তনের কাহিনী । কিন্তু কালক্রমে 

জয়ী, পরাজিত, পীড়ক, পীডিত সবই ইতিহাসের গর্ভে লীন হবে এবং 
মহামৃত্যুর প্রাঙ্গণে কবরশয্যা। রচন। করবে । ভারতের পশ্চিম দিগন্তের প্রতি 

আকর্ষণ কবির বহুকালের, কারণ-__“ভারতের ভাগ্য তথ। নৃত্যলীল! করেছে 
“শানে 1” এই কবিতায় কবির ভারত-ইতিহাস পর্যালোচন। ও সমকালীন 

পরাধীন ভারতের ইতিহাসের পট-পরিবর্তনে সংগ্রামের ইঙ্গিত দিয়েছেন__ 

ভগ্রজান্ প্রতাপের ছায়া সেথা শীণ যমুনায় 

্রেতের 'মাহ্বান বহি চলে যায়, 

বলে যায় 

আরৰে। ছায়] ঘনাইছে অস্ত দিগন্তের 

জীর্ণ ঘুগাস্তের । 

এই কবিতাটি প্রসঙ্গে ভ. শিশিরকুমার ঘোষ বলেছেন-__“ “আরে ছায়ার উল্লেখে 

সমসাময়িকতার ইঙ্গিত ও কিক্িৎ আতঙ্ক-ক্টি স্ভব হয়ে থাকলেও তাতে এ 

যুগবাসী ঢতেউই উৎসাহিত তবোধ করবেন বলে মনে হয় না।”৯ এখানে 

সমালোচক যথার্থই ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইঙ্গিত করেছেন । তবে 
কবিতাটির আস্বাছ্যমানতা সম্বন্ধে যে কথাটি বলেছেন তা মতপার্থক্যের অপেক্ষা 

১. শ্রীশিশিরকুমার ঘোষ, রবীন্নাথের উত্তর-কাব্য ( ১৩৬৮ ), পৃ ১৩৩ 



৮৬ রবীজ্দ্রকাব্যেকর শেষ পধায় 

ন্রাখে। কারণ সমালোচকের বিচাবই কবিতার ক্ষেভ্করে শেষ কথা হতে 

পারে না। 

'রাজপুতানা” ইতিহাস-চেতনার আর একটি উজ্জল দৃষ্টান্ত । এই কবিতাটি 
ব্চনা-প্রসঙ্গে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যাক্স বলেছেন-__-“নবজাতকের “রাজপুতানা' 
কবিতাটি লেখার ইতিহাস অন্যব্দপ । স্টেট্স্ম্যান হইতে প্রকাশিত “হ্থন্দর 

ভারত" (৬৬৮০1072125] [0419) গ্রন্থে পাজপুতানার ছবি দেখিয়া মনে যে ধিক্কার 

লাগে তাহারই আভিঘাতে উহা লিখিত ।”৯ একদিকে হৃতগৌরব রাজপুতানার 
প্রতি সমবেদনা, অন্যর্দকে অতীত গৌরবের অসার স্মতি-রোমস্থনের প্রতি 

ধিক্কার এই কবিতায় ব্যক্ত হয়েছে ॥। এই প্রসঙ্গে তিনি ব্বাজপুতানার দ্ররিদ্র কৃষক- 

শ্রেণী, যার! এই স্থানের সঙ্গে ঘনিষ্ভাবে কর্মযোগের দ্বারা যুক্ত, তারের অকপট 
জীবনের সঙ্গে টিটাগড়ের ধনস্ফীত বণিক-বৃত্তির দাস্তিন্ শোষণের তুলনা করে 
মর্যাস্তিক আহত হয়েছেন ৷ মৃত্যুর মধ্য দিয়ে গৌরব হারিয়ে রাজপুতানার এই 

বেঁচে থাক। কবির কাছে €নরর্থক__ 

তাই ভাবি হে রাজপ্ুুতানা, 

কেন তুমি মানিলে ন। যখাকালে প্রলয়ের মানা, 

লভিলে না বিনষ্টির শেষ ম্বর্গলোক ; 
জনতার চোখ 

দীপ্তিহীন 
কৌতুকের দৃষ্টিপাতে পলে পলে করে ঘে মলিন । 

শক্করের তৃতীয় নয়ন হতে 
সম্মান নিলে না ০কন ষুগ্রান্তের বহির আলোতে ॥ 

উক্ত কবিতা ছুটি সম্পর্কে ড. নীহাররগ্ন বায় বলেছেন__“কবিতা হিসাবে 

অধিকতর লমৃদ্ধ “হিন্দুস্থান” কবিতাটি, কিস্ত রাজপুতানা"র ইত্িহাস-চেতন। 

সমৃদ্ধতর” 1২ সমালোচকের এই মত সর্বাংশে গ্রহণযোগ্য । তবে সমগ্র 

কবিতাটির মধ্যে বণিকবৃত্তি সম্বন্ধে একটি স্তবক একটু বেস্থরে। লাগ । 
“পক্ষীমানব” কবিতাটি যন্ত্রসভ্যতার প্ররত্তি কবির তিধক বক্রোক্তি। 

€বজ্ঞানিক আবিষ্কার প্ররুতি-রাজ্যের শাস্তিকে নষ্ট করেছে । বিমানের দ্বার। 
আকাশে-বাতাসে বিভীষিকার স্যষ্টি হয়েছে__ 

১. শ্রী শ্রভাতকুমার মুথা পাধ্যার, রবাকন্দ্রলীবশী, ৪র্থ থণ্ড (১৩৭১), পৃ. ১3৫ 
২. ড. নীহাররঞন রায়, রবীজ্্ সাহিতোর ভূমিকা (১৩৬৯ 9, পৃ ২২৭ 



শেষ পধায়ের স্বাতন্ত্র্য ও টবশিশ্ট্য ৮৭ 

যুগাস্ত এল বুব্ধিলাম অন্মানে__ 

অশাস্তি আজ উদ্যত বাজ-__ 
কোথাও না বাধা মানে, 

ঈর্ষ। হিৎস৷ জ্বালি স্বৃত্যুর শিখ। 
আকাশে আকাশে বিরাট বিনাশে 

জাগাইল বিভীষিকা । 

রবীন্দ্রনাথের এই মনোভাবকে কোন কোন সমালোচক এইভাবে ব্যাখ্যা 
করেছেন যে বর্তমানে যেভাবে এবরেপ্রেন মানুষের কল্যাণ-কর্মে নিযুক্ত আজ 

থেকে চল্লিশ বছর আগে তেমন ছিল না। শুধু সংগ্রামের মাধ্যম হিসাবে 
এরোলপ্লেন ব্যবহৃত হত ।১৯ সমালোচকেব্ধ এই মত অতি যুক্তিযুক্ত, কারণ 

রবীন্দ্রনাথের মত এই রকম একটি প্রগতিশীল মন কখনও বৈজ্ঞানিক আবিক্ষার-_; 

য। দেশের কল্যাণ করে, তার বিরোধী হতে পারে না। 

“আহ্বান” কবিতায়ও মহাযুদ্ধের ইঙিত। পৃখিবীব্যাপী অশাস্তি এবং 

ধ্বংসলীলার কথা কবির মনে হয়েছে । কবিতাটি কানাডার উদ্দেশে লিখিত ॥ 

সমন্য।ক্রিই পৃথিবীতে শাস্তি আনার জন্য তরুণ জাতিকে কবি আহবান করেছেন-__ 

বক্তে-বাডা ভাঙন-ধরা পথে 

ছুরগমেরে পেরোতে হবে বিস্জয়ী রথে, 

পরাণ দিয়ে বধিতে হবে সেতু । 

ভ্রাসের পদ|ঘাতের তাড়নায় 
অসম্মান নিয়ো না শিবে, ভুলে। না আপনায় । 

জন্মদিন-এর ১৬ সংখ্যক কবিতায় তিনি সমকালীন পৃথিবীর পালাবদলের 
স্থচনা লক্ষ্য করেছেন । কবিতাটিতে সমগ্র বিশ্বে বিপর্য়, যুদ্ধের আশঙ্কা, 

সভ্যতার সংকট এবং মানবজীবনে এদের প্রভাবের ফলে মৌল-নীতির 
পরিবর্তনের ইন্জিত আছে । অপব্যয়, অন্তায়, নিষ্ুরতা, মৃত্যু বিভীষিকা 

সবই কোন পরিবর্তনের অবশ্যস্তাবী ইঙ্গিত বলে কবির মনে হয়েছে-_ 

শেষ পরীক্ষা ঘটাবে ছুর্দেবে-__ 

জীর্ণ যুগের সঞ্চয়েতে কী যাবে, কী রইবে। 
পালিশ করা জীর্ণতাকে চিনতে হবে আজি, 
দামামা তাই এ উঠেছে বাজি । 

১.  শ্রাশুদ্ধনত্ত্ব বহু, রবীন্দ্রকাবোর গেধুলিপর্যার় (১৩৮০), পু ১৪৮ 
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২১ সংখ্যক কবিতান্ন পৃথিবীব্যাপী তাগুবে কবির বেদনা ব্যক্ত হয়েছে । 

তবে এই বেদনা ও নৈরাশ্যের মধ্যে আশ্চর্য মানববাদী পর্যালোচন। এবং 

আশ্বাসের বাণী কবিতাটিকে টবশিষ্ট্য দান করেছে । কবি কখনই বর্তমানের 
সংকটকে শেষ বলে মনে করেন নি। তিনি সব ক্ষেত্রেই সনাতন ও ০মীলিক 
বিশ্বাসগুলিকে সংকটের উধ্র্ে স্থাপন করে নিশ্চিন্ত হয়েছেন । এই 
কবিতভাটিতেও কবির সেই নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গীর সাক্ষাৎ পাওয়া! যায়-_ 

এ ঝুৎসিত লীলা ঘবে হবে অবসান, 

বীভৎস তাগবে 

এ পাপযুগের অন্ত হবে, 

মানব তপশ্বীবেশে 

চিতাভস্ম-শঘ্যাতলে এসে 

নবস্্ি-ধ্যানের আসনে 

স্থান লবে নিবাঁসক্ত মনে-__- 

আজি সেই স্ক্টির আহ্বান 
ঘোষিছে কামান । 

২২ সংখ্যক কবিতায় যে ক্ষমতাম্ফীত রাজ্য আপন সর্বনাশ আপনার মধ্যে 

ধারণ করে রাখে, মহা এশ্বধষের নিক তলবত্তী অর্ধাশন, অনশন, ক্ষুধাঁনলে জীর্ণ 

অসহায় যে রাজ্য, তার চিত্র কবি এঁকেছেন; এ যে ইংরেজ শোষিত 

ভাবতবর্ষেরই চিন্জ তাতে সন্দেহ নেই । তবে একই সঙ্গে কবির আশাও 

ধৰবনিত-_ 

সেথা মুযুধুর দল রাজত্বের হয় না সহায়, 

হয় মহা দায়। 

এক পাখা শী যে পাখির 

ঝড়ের সংকটদিনে রহিবে ন। স্থির, 

সমুচ্চ আকাশ হতে ধুলাম্স পড়িবে অঙ্গহীন 
আসিবে বিধির কাছে হিসাব-চুকিয়ে-দেওয়া দিন । 

ববীন্দ্রনাথের এতিহাসিকত। এবং সামাজিকতা বিচার করলে একটি জিনিস 

আমাদের চোখে পড়ে, তা হল কবির দৃষ্টিভঙ্গীর মৌলিকতা৷ । সমাজ-সমশ্যার 
আলোচনা এবং এতিহাসিকতার আলোচনা সবই কবির একটা নৈতিক ও 
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আধ্যাত্মিক দিক থেকে । সমাজবিপ্রৰ অপেক্ষা আতহ্মিক-বিপ্রবই কি 

অধিকতর কাম্য ছিল। তাই রবীন্দ্র -চিস্তা এবং -অন্থতৃত্তি কখনই 

আক্ষরিক অর্থে রাজনীতি বা সমাজনীতির অস্তভুক্তি হয়ে পড়ে নি। শেষ 
পর্যায়ের কাব্যে রবীন্দ্রনাথ কখনও কখনও বিব্রত, বিক্ষুন্ধ ও উত্তেজিত হয়ে 

পড়েছেন ; কিন্তু তার এই উত্তেজন! দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় নি। মানুষ এবং 

ভবিষ্তাতের প্রতি গভীর বিশ্বাস তার এই মানসিক অবস্থায় শাস্তি ফিরিয়ে 
এনেছে । তাই তার এই অন্তিম পর্যায়ের কাবোে উপস্থাপিত সংকট এবং 

২কট-মোচন সবই একটা! নৈতিক দিক থেকে বিচাষ । 

চহা 

মানবকে ব্রবীন্দ্রনাথ এক অখণ্ড সত্যের অংশরূপে দেখেছেন । দেশ-কাল-পাজ্রের 

সঙ্কীর্ণতার মধ্যে মানবের সত্য পরিচয় নয়, খণ্ড প্রক্কাশ মাত্র | স্বার্থ ও সংস্কারের 
বাইরে মান্ষ যখন চিন্তায়, কর্মে ও প্রেমে পূর্ণতার সাধনা করে তখনই সে 
অসম্পূণতার গণ্ডী অতিক্রম করে ঘায়। কবির এই মানব-চেতনা তেষ- 

পধায়ের কাব্যে মানব-বন্দনাক্ম পরিণত হয়েছে । কপি যে মানবের জয়গান 

করেছেন সেই মানব এই সাংসারিক মানুষের বৃহত্তর অংশ, যা জ্ঞানে প্রেমে 

কর্মে মানবজীবনের চরম পরিপূর্ণ তার নির্দেশ দেয় । শেষ জীবনের কাব্যে 
কবি এই মানবতার চিরস্তন আদর্শে আস্থা প্রকাশ করেছেন । 

নৈবেছ্য কাব্যের যুগ থেকে কবি যে আধ্যাত্মিক জগতে প্রবেশ করেন 

সেই আধ্যাত্মিকতা মানুষকে ত্যাগ করে নয়, মাস্থুষের জীবনের মধ্য দিয়েই । 
তারপর কাব্য যত উত্তরমুখী হয়েছে ততই কবির এই মানবতা একটা 

ইতিহাস-বোধের সঙ্গে ঘুক্ত হয়ে' গেছে । তাই কবির দৃঢ়বিশ্বাস দেশ-কালধুত 

খগুতায় বন্ধ মানুষের মধ্যেই মহামানবের আবির্ভাব হবে, যিনি সব বিপদ, 

অমল ও অসম্মান থেকে মানুষকে উদ্ধার করেন । 

পরিশেষ-এর “প্রণাম” কবিতায় দেখা যায় এই মানবের ভিতর দিয়ে একের 

চরণে প্রণাম নিবেদন । এখানে কবি তার কাব্য-জীবনধারার একটি 

পর্সিবর্নের কথা বলেছেন । এখানে কবি যে মানবের কথা বলেছেন সেই 

মাক্ষষ প্রাত্যহিক জীবনের অনিত্য মানব, যার মধ্যে তিনি লোকাতীত মহত্ব 

আরোপ করেছেন-__ 
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এই গীতিপথপ্রান্তে হে মানব, তোমার মন্দিরে 

দিনান্তে এসেছি আমি নিশীথের নৈ£শব্দ্যের তীরে 
আবরতির সাদ্ধ্যক্ষণে ; একের চরণে ঝাখিলাষ 

বিচিজ্রের নম বাশি*_এই মোর রহিল প্রণাম । 

“বর্ষশেষণ কবিতায় মৃত্যুর ছায়ায় দাড়িয়ে কবি আপন জীবনের মুল্য নিরূপণ 
করতে গিয়ে অখণ্ড মানবতার সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করে অমরতার উপলন্ধষি 

করেছেন-__ 

ধাহার। মানুষবূপে টদববাণীর অনির্বচনীয় 

তাহাদের জেনেছি আত্মীর | 

কতবার পরাভব, কতবার কত লঙ্জা ভয় 

তবু কণ্ে ধ্বনিয়়াছে অসীমের জয় ॥ 

অসম্পূর্ণ সাধনায় ক্ষণে ক্ষণে ক্রন্দিত আত্মার 

খুলে গেছে অবরুদ্ধ দ্বার । 

“আহ্বান” কবিতার মধ্যে কবি জীবনদেবতাকে সম্বোধন করেছেন । কবি 

শেষ জীবনে উপলদ্ধি করেছেন তার আকাতিক্ত মন্ুষ্য-মহিম1 বাস্তবক্ষেত্ঞে, 

অপমানিত হচ্ছে । তাই কবির জীবনদেবত। ঘেন তাকে পীড়িত মনুস্তত্বের 

উদ্ধারকার্ষে লিপ্ত হতে বলছেন__ 

ভেকেছ তুমি মান্ষষ ০যথা পীডিত অপমানে, 
আলোক যেথ। শিবিয়া আসে শঙ্ষাতুর 'প্রাণে, 

আমারে চাহি ডঙ্ক1] তব বেজেছে দেইখানে 

বন্দী যেথা কাদিছে কারাগারে । 

এই কাব্যের 'বক্স। ছুর্গস্থ বাজবন্দীদের প্রতি' এবং 'প্রশ্বা কবিত৷ ছুটিকে 
মানব-বন্দনামলক বলা যায়। বক্সা দুর্গে রাজবন্দীরা কবির জন্মোৎসব 

পালন করে কবিকে অভিনন্দন-বাণী পাঠাতে কবি মানবত্মার মুক্ত ব্বরূপের 
প্রত্তি অভিনন্দন জানিয়েছেন । মানব “অম্বতের পুভ্র”, তাই কোন বাহ্িক 

বন্ধনে মানবাত্মাকে বাধা যায় না। 

সমসাময়িক ঘটনায় উদ্বেলিত কবি-চিত্ত কোন কোন কবিতায় তার 

মানবতার ধারণ! প্রকাশ করেছেন । ইংবেজ জাতিন্র উপব্ন প্রথমে কবি 

কিছুটা আস্থা স্থাপন করেছিলেন । তিনি মনে করেছিলেন তারা হয়ত 
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ভাব্রতীম্দের মানবতার বিকাশে বাধ! স্যক্তি করবে না। কিন্ত ক্রমেই তার 

মোহভঙ্গ হস্স। ইংরেজের সাসম্রাজ্যলোভী, মানবতা-ধ্বংসকারী, উতৎ্পীড়ক ন্বপ 
কবির চোখে প্রতিভাত হল। নিবিচার দমন-নীতির ফলে প্রেম, মৈত্রী 

ও শ্বাধীনতার বাণী ভারতে চক্ষম অপমানের সম্মুখীন হল ॥। মহাত্ম। গান্ধীর 

গ্রেপ্তার কবির কাছে মানবতার অসম্মান বলেই মনে হুল। প্রশ্বা কবিতায় 

বিধাতার কাছে তার ক্ষুব্ধ জিজ্ঞাসা, এই উত্পীড়ককে কি তিনি ক্ষমা করবেন-_ 

যাহার তোমার বিষাইছে বাষু, নিভাইছে তব আলো, 

তুমি কি তাদের ক্ষমা করিয়াছ,' তুমি কি েসেছ ভালে। ? 

শেষ পাকের কবিতায় কবি নান। কবিতায় মানব-মহিমার কথা ঘোষণ। 
করেছেন । “জলপাত্র' কবিতাটিও এই জাতীয় ; জাতি, দেশাচার বা সমাজের 
বন্ধন মানবের অন্তনিহিত শুচিতাকে স্পর্শ করতে পারে না। কবিতাটি. 

চগ্ডালিকার প্রাক বূপ--- 

কুন্দবের কোন জাত নাই, 

মুক্ত সে সদাই । 

ধর্মের নামে মানবাত্মার অপমান কবি সহ্য করতে পাব্রেন নি। ধর্মরাজ 

বিধাতার কাছে তিনি প্রার্থন। করেছেন যে, ধর্মের নামে মৃড়তা, বর্বরতা, 
এবং বিশ্বাসঘাতকতা দূর করার জন্য-_ 

হে ধশ্বাজ, ধর্ম বিকার নাশিশ 

ধরমুঢজনেরে বাচাও আসি, 

যে-পুজান বেদি রক্তে গিয়েছে ভেসে 

ভাডেো ভাডে?, আজি ভাডে। তারে নিঃশেষে»,_ 

ধর্শকারার প্রাচীরে বজ্র হানে।, 

এ অভাগা দেশে জ্ঞানের আলোক আনো । 

“বুদ্ধজন্মোৎসব ও 'প্রার্থনা' কবিতা-ছুটি বুদ্ধদেব-স্মরণে রচিত। “বুদ্ধ 
জন্মোৎ্সব'-এ মহামানব শাস্তির দূত বুদ্ধদেবের কাছে হিংসায় উন্মত্ত ছন্দ 
কুল পথিবীর জন্য শাস্তি ও করুণা প্রার্থন। করছেন । 

প্রার্থনা” কবিতাটি সমগ্র দেশব্যাপী ঈর্ষা ও দ্বন্বে মানবতার অপচয়ে 

কবির বেদনা দিযে শুর । মান্রষের আকাজ্ক। ও লোভ অন্যের জীবনে 
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ছুঃখ ডেকে আনে । স্পর্ধা ও অহংকার মন্ুত্যত্বকে পীড়িত করে । এই 

সব প্রত্যক্ষ করে কবির মন ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। তার মনে পড়ে পৃথিবীর 
এই রকম অবস্থায়ই রাজকুমার বুদ্ধদেব সকল কামনা-বাসন। বিসর্জন দিয়ে 

মাহ্ষকে আত্মিক অপমান থেকে রক্ষা করার জন্য আবিভূত হয়েছিলেন । 
বর্তমানের নিরাশ, ভরসাহীন, বিশ্বাসশুন্ত জীবনে নুদ্ধদেবের করুণা বধিত 

হোক্ এটাই কবির প্রার্থনা-_ 

-- শ্রমাদ-বিফল অহংকারে 

পড়ুক সতে;র দৃষ্টি; তাদের নিপীম অসম্মান 

তব পুণ্য আলোকেতে লভুক নিহশেষ অবসান ॥ 

পরিশেষ-এর সমসাময়িক কাব) পুনশ্৮-তেও কাবর মা যুনা তত 

কবিতা দেখা যায় সাধারণ মাগুষের স্থখ-ছুঃখ,। আশা-হতাশা।, আনন্দ 

বেদনাকে কবি আশ্চব কাব্যরূপ দান করেছেন শেষ পধায়ের কাব্যে । এই 

কাব্যের একাধিক কবিতায় জাধারণ মাক্ষষের জীবনে কবি অসাধারণস্থ 
আবিফ্ষার করেছেন এবং মানবতার এক অপূর্ব দপ প্রকাশ করেছেন । 

সহযাত্রী” “ছেলেটা”, 'শেষদান”, 'বালক', 'কোমল গান্ধার', 'লাধারণ মেক্সে+, 

'বাশি”১ ভীরু”, “ঘরছাড়া', 'অপরাধী', "অস্থানে' প্রভৃতি কবিতা এই জাতীম্ব। 

কবিতাগুলির আপাতলঘু ভঙ্গীর অস্তরালে যানুষ সম্বন্ধে কবির গভীর বিশ্বাস 

ও মমতার কথা ধ্বনিত হয়েছে । 

আমাদের দেশের অস্পৃশ্য তার মনোভাবটি কবিকে পীড়িত করেছে । 

পুনশ্চ গ্রহ্থ রচনাকালে দেশব্যাপী অস্পুশ্ঠতার বিক্দ্ধে তীব্র আন্দোলন শুর, 
হয়েছিল । শহাত্মা গান্ধী এই আন্দোলনের প্লুরোভাগে ছিলেন । প্রথম 

পুজা”, 'রিংবেজিনী, 'শুচি', আন-সমাপন', €প্রমের সোনা,» প্রভৃতি কাবতাক্স 

কবি মানবিকতান্র ভাবটি প্রকাশ করেন । কবিতাগুলি আখ্যানধর্মী ৷ প্রত্যেকটি 
আখ্যানেরই মুলকথা আত্মা শুদ্ধ ও পবিত্র, কোন জাতি বা সমাজবিধি 

আত্মার মহিমাকে ক্ষ করতে পারে না। প্রতিটি মান্থষের অন্তরেই 
পরম ভগবানেক্ অধিষ্ঠান। তাই মানুষের সঙ্গে মানুষের ভেদে প্রাচীর 

গড়ে তুললে অস্তরাত্মা অশুচি হয়। “শুচি' কবিতায় গুরু রামানন্দ মুসলমান 

জোলা কবীরের সঙ্গে যুক্ত হয়েই জীবনে সার্থকতা খুজে পেয়েছেন__ 

রামানন্দ বললেন, "আমার ঠাকুরকে এতদ্দিন যেখানে হারিয়েছিলুম 
আজ তাকে সেখানে পেয়েছি খুজে । 



শেষ পধায়ের শ্বাতম্ত্রয ও €বশিষ্ট্য ৯৩ 

আবার কতকগুলি কবিতায় কবি বিপধস্ত মানবাত্মার উদ্ধারের কাহিনী 

বিবৃত করেছেন। “শিশুতীর্থ, 'তীর্থযান্্রী', “মানবপুত্র প্রতৃতি এই পধায়ে পড়ে । 

“শিশু তীর্থ" একটি অন্যতম শেষ্ঠ ব্ধপক কবিতা । মাচ্ছব চিরকাল পরম আদশ 
লাশের পথে অভিযান করছে । সেই পরম আদর্শ হচ্ছে আত্মম্মর্ূপ এবং 

নিতা-মানবকে উপলব্ধি করা । এই উপলব্ধির পথে বাধ। স্থপ্টি করে শক্তির 

দম্ভ, হিংসা এবং অহংকার । অবশেষে মানুষ মনের মালিন্যকে দূর করে 
মানবের অস্তরস্থিত নিত্য মানবকে দর্শন করে । 

“মানবপুত্রঁ কবিতায় মানবপুত্র বলতে কবি শ্রীষ্টকেই বলেছেন। 

রবীন্দ্রনাথের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল মানবের মধ্যেই ঈশ্বর বিরাজমান । তাই মানবতার 
শেক্ট প্রতিমৃব্তি ্পেই তিনি গ্রীষ্টকে অন্থভব করেছেন । ধর্মান্ধত। ও কলুষতা 

থেকে মানবকে রক্ষা করার জন্য ঘীশু প্রাণদান করেছিলেন । আজও তেমনি 
মানবতার নামে পাপ ও ব্যভিচার চলছে । কবি বার বারই তার শেষ 

পধানের কাব্যে পতিত মানবতাকে উদ্ধার করার জন্য কোন কল্য।ণময় পুরুষের 

আবভ।ব হবে, এই আশা প্রকাশ করেছেন। মানবাজ্মাকে ধংস ও কল্যাণকে 

ব্যাহত করার চেষ্ঠা বর্তমানেও ঘটছে--ঘেমন অতীতে মানব-প্রেমিক গ্রাষ্টকে 
বধ কর হয়েছিল । 

পরিশেষ কাব্য খেকেই কবির মধ্যে মানব সম্বন্ধে এক নূতন চেতনা লক্ষ্য 

কর। বায় । পরবতী কাব্যগুলিতে এই নবলব্ধ চেতনা নান রূপে ব্যক্ত হয়েছে । 

তিনি স্বচ্ছ প্রজ্ঞাদৃষ্টি মেলে মানব-মাহাত্ম্যকে উপলব্ধি করেছেন । দেশ-কালে 

ব্যাপ্ত ষে চিব্রস্তন মানব তাকেই কবি কাব্যের মধ্যে বন্দনা করেছেন । তাই 

তার পুজা দেবলোক থেকে মানবলোকে প্রসারিত হয়েছে । 

পত্রপুট-এর ছয় সংখ্যক কবিতাটিতে কবির মানবপ্রীতির স্বাক্ষর আছে। 

অবহেলিত সাধারণ মাহ্ষের প্রতি মমতার পরিচয় রয়েছে কবিতাটিতে ॥ 
অপমানিত মানবকে কাছে ডেকে নেওয়ার ইঙ্গিত দিয়েছেন কবি-__ 

হে অতিথি বসল, 

পথের মানুষকে ডেকে নাও ঘরে, 

আপনি যে ছিল আপনার পর হয়ে 

সে পাক আপনাকে । 

কবির এই যুপের মানববন্দনার সঙ্গে ওউপনিষদিক চেতন যুক্ত হযে গেছে । 

পদশ্” সংখ্যক কবিতায় কবি আকাঙ্ক্ষা এবং বাসনার আড়ালে মানবায্মার সত্য 



৯৪ ববৰীজ্কান্যের শেষ পর্যায় 

পরিচয়কে অনুভব করতে চেয়েছেন । নেবেদ্ক কাব্যের যুগে কবি বেদমন্ত্রে 
উদ্ধুদ্ধ হয়ে অন্ভব করেছেন যে মানুষ “অস্বতের পুত্র” । পত্রপুউ-এও কবি 

প্রাচীন খষিদের নায় অন্ধকারের পার থেকে আদিত্যবর্ণ সর্ষের উদয়ের মধ্য 
দিয়ে মানবাত্মান মহৎ ম্বব্ূপকে অন্কভব করেছেন । হিরণ্ময় আবরণে তেমন 

সুর্যের তেজ আবুত হয়ে থাকে তেমনি রাগছ্েষ, কামনা-বাসনা-সহ €দহ আত্মার 

শুদ্ধ মুক্ত দ্পকে আবৃত করে রাখে । কবি সবিতার কাছে প্রার্থনা করেছেন 
হিরখ্য় পাত্রের আবরণ থেকে সত্যের মুখ যেন অনাবৃত হয়”. 

তোমার জ্যোতির স্তিমিত কেন্দ্রে মান্চষ 

আপনার মহৎ ম্বরূপকে দেখেছে কালে কালে, | 

কখনো নীল-মহানদীর তীরে, 

কখনো পারন্যসাগরের কুলে, 

কখনে। হিমাভ্রি-গিন্রিতটে-_ 

বলেছে 'জেনেছি আমরা অস্বতের পুত্র”, 

বলেছে “দেখেছি অন্ধকারের পানর হতে 

আদিত্যবর্ণ মহান পুক্রষের আবির্ভাব 1” 
_ পজপুট, ৬ সংখ্যক কবিত? 

“পত্রপুট'-এর ১২ সংখ্যক কবিতাটি বৈশি্ট্যপূর্ণ। জীবন-সায়ান্ছে কবি 

অখণ্ড নিত্য মানবকে শ্রদ্ধ! জানিয়েছেন ॥। কবির এই মানব-বন্দনায় একটি 

নির্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ হয়ে থাকার বেদন। প্রকাশ পেয়েছে, বৃহত্তর জীবনের 
'আহ্বানকে তিনি গ্রহণ করতে পারেন নি-_ 

মৃত্যুর গ্রন্থি থেকে ছিনিয়ে ছিনিয়ে 
যে উদ্ধার করে জীবনকে 

সেই রুদ্র মানবের আক্মপরিচয়ে বঞ্চিত 

ক্ষীণ পাগুর আমি 
অপরিস্ফুটতার অসম্মান নিক্সে যাচ্ছি চলে। 

এই কবিতায় কবি সাধারণ মানুষের সৃখ-ছুঃখেক প্রতি শ্রদ্ধাশীল । মানবের 

হাদয়াসীন মহামানবকে প্রণাম জানিয়েছেন, যিনি মানবের কল্যাণকামী এবং 

মানব-ইতিহাসের অষ্টা-__ 



শেষ পর্যাম্সের ব্বাতস্ত্রা ও টব্শিষ্টা ৯৫ 

শুধু রেখে গেলেম নতমন্তকের প্রণাষ 

মানবের হৃদয়াসীন সেই বীরের উদ্দেশে__ 

মর্ত্যেক অমরাবতী ধার স্থি 

মৃত্যুর মূল্যে, ছুঃখের দীন্তিতে । 

“পনেরো” সংখ্যক কবিতাটি কবির আত্ম-সমালোচন। ও আত্ম বিক্ঞেষণ । 
কবি অকপটে ঘোষণা করেছেন তিনি মানবতার পুজারী। তিনি কোন 

দেবতাকে পুজা করেন নি। তিনি কোন গুরু-পুরোহিতের সঙ্গে সম্পর্ক 
রাখেন নি। তিনি জাতিহীন, মন্ত্রহীন, ত্রাত্য । কবির সম্পর্ক ছিল তাদের 

সঙ্গে ধার! ইতিহাসের বীর, তপন্বী, বার! মহাপুরুষ, মৃত্যুণ্যয়, ধারা সত্যের 
সাধক, অস্বতের অধিকারী । মানুষকে গণ্ডীর মধ্যে হারিয়ে দেশ-বিদেশের 
সীমান। ছাড়িয়ে তাকে পেয়েছেন । তামসের পরপারে মহান মানুষের অস্তিত্ব 

অন্ভব করেছেন" 

হে চিরকালের মানুষ, হে সকল মাহ্ছষের মান্ষ, 

পরিত্রাণ করো 

ভেদচিহ্হের-তিতলক-পরা! 

সংকীর্ণতার ওদ্ধত্য থেকে । 
হে মহান্ পুরুষ, ধন্য আমি, দেখেছি তোমাকে 

তামসের পরপার হতে । 

আমি ব্রাত্য, আমি জাতিহারা ॥ 

কবির এই বহু-আকাভ্কফিত ও বহু-পুজিত মানবমাহমা বাস্তব সংসারে 

অস্বীকৃত, অপমানিত হয়েছে । তাই শেষ জীবনের কাব্যে মাঝে মাঝে প্রকাশ 

পেয়েছে ৫নব্রাশ্টট ও বদনা । এই কাব্যেরই “ষোলো সংখ্যক কবিতায় কবির 

সমাজ-চেতনার সঙ্গে মানব-চেতনার অপূর্ব প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। ইউরোপের 
সাম্রাজ্যবাদী জাতির আফ্রিকার উপর বর্বর অত্যাচারের স্থন্দর চিজ এই 
কবিতাটি । কবির একটি চিরকালীন বিশ্বাস ছিল অত্যাচারের কাল একদিন 

শেষ হয় । তিনি যেন যুগ অবসানের ইঙ্গিত পেয়েছেন। তাই মানবতার 

জন্য মানবের কাছে তার প্রার্থনা 

এস ধুগাস্তরের কবি, 
আসন্স সন্ধ্যার শেষ বশ্মিপাতে 

ঈাড়াও এ মানহারা মানবীর দ্বারে, . 



৯৬ ব্রবীন্দ্রকাব্যের শেষ পধায় 

বলে “ক্ষমা করো'-__ 

হিংজ্র প্রলাপের মধ্যে 

সেই হোক তোমার সভ্যতার শেষ পুণ্যবাণী | 

চীনের সঙ্গে যুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদী জাপানীরা সাফল্য কামনা করে বুদ্ধের 
মন্দিরে প্রার্থনা করতে গিয়েছিল । «ওরা শক্তির বাণ মারছে চীনকে, 
ভক্তির বাণ বুদ্ধকে' । রবীন্দ্রনাথ জাপানীদের ধর্মের নামে এই ভগুামিকে 
বিদ্রুপ করেছেন “সতেরো; সংখ্যক কবিতায়__ 

ওদের এই নাজ্র নিবেদন, যেন বিশ্বজনের কানে পারে 

মিথ্যামন্ত্র দিতে, 

যেন বিষ পারে মিশিয়ে দিতে নিশ্বাসে । 

সেই আশায্স চলেছে ওর] দয়াময় বুদ্ধের মন্দিরে 
নিতে তার প্রসহ্ মুখের আশীর্বাদ । 
বেজে উঠছে তুরী ভেরি গরগর শন্দে, 

কেঁপে উঠছে পৃথিবী । 

স্টামলী-র “চিরযাত্রী? কবিতাম্ম কবি মানব-সত্তার চির-পথিক বূপ প্রত্যক্ষ 
করেছেন । মানবাজ্ম! নৃতনের মোহে পুবরাতনের সব বন্ধন ছিন্ন করে বেরিয়ে 

পড়ে । এই চলার সঙ্গে কবি আপন আত্মার যোগ স্থাপন করতে চেয়েছেন__ 

সীমানা ভাঙার দল ছুটে আসছে | 
বহু ষুগ থেকে 

বেড়া ডিছিয়ে, পাথর গুড়িয়ে, 

পার হয়ে পর্বত, 

আকাণে বেজে উঠছে নিত্যকালের ছুন্দুভি, 

“পেরিয়ে চলে! 

পেরিয়ে চলো” ॥ 

মানুষের তীত্র অপমান এবং তার অস্তরস্থিত নিত্য-মানবের অপমানে কবির 
মন উদ্দীপ্ত হয়ে উঠেছে । ঁজুতি-র “জন্মদিন, কবিভায় তিনি বলেছেন-__ 

মানুষের দেবতানে 

ব্যজ করে যে অপদেবতা বর্বর মুখবিকারে 

তারে হাশ্য হেনে যাব, বলে ঘাব, “এ প্রহসনের 

মধ্য-অক্কে অকস্মাৎ হবে লোপ ছুষ্ট ক্বপনের, 



শেষ পর্যান্সের ব্বাতন্ত্ররয ও টবশিষ্ট্য ৯৭ 

নাট্যের কবরব্ধপে বাকি শুধু রবে ভম্মরাশি 
দগ্ধশেষ মশালের আর অদৃষ্টের অন্হালি ।” 
বলে যাব, প্ুযুতচ্ছলে দানবের মুড অপব্যয় 

গ্রস্থিতে পারে না কু ইতিবৃত্তে শাশ্বত অধ্যাকস ।+ 

কবির দৃঢ়বিশ্বাস, অন্যায়, অত্যাচার, এবং নিপীড়নের অবসানে এক 
নবযুগের আবির্ভাব হবে । কারণ, ধ্বংসের মধ্য দিয়েই তো! নৃতন স্থষ্টি। 

নবজাতক গ্রন্থে এই ধারণার একাধিক কবিতা আছে । প্প্রাক্মশ্চিত্ত” কবিতা 
যদ্দি এ ভুবনে থাকে আজো! তেজ 

কল্যাণ শক্তির 

ভীষণ ষজ্জে প্রায়শ্চিত্ত 
পূর্ণ করিয়া শেষে 

নৃতন জীবন নৃতন আলোকে 

জাগিবে নূতন দেশে । 
কবি আশ! করেন, এমন এক মহামানব জন্মগ্রহণ করবেন যিনি এই অসত্য, 

অন্যায় এবং অত্যাচারকে পরাঞ্জিত করে এই পক্ষিল বিদ্বেব-কলুষিত পৃথিবীতে 
এক শান্তিময় মিলন-তীর্থ রচন। করবেন, মানবাত্মা অপমান থেকে মুক্তি পেয়ে 

আবার নিত্য শুভ্র অস্সান জ্যোতি প্রকাশ করবে । পৃথিবীতে মানব-মহিমা 
আবার পুজিত হবে । “নবজাতক” কবিতায় বনেছেন-_ 

নবীন আগন্তক, 

নব যুগ তব যাআাার পথে 

চেয়ে আছে উত্স্ক । 

মানবের :শিশু বালে বারে আনে 

চির আশ্বাসবাণী-_ 

নৃতন প্রভাতে মুক্তির আলো! 

বুঝি বা দিতেছে আনি । 

“উদ্বোধন” কৰিতায় রবীন্দ্রনাথ নেই নবষুপের নবীন আগন্কককে, নবযুগের 
কবিকে আপন চিত্ত উদ্বোধনের জন্য এবং টনক্বাশ্তপূর্ণ হ্বদয়ে শাস্তি আনার 
জন্য আহ্বান করেছেন, এই নবীন কবির সঙ্গীতে পৃথিবীর হেব হিংস। দুর 

হয়ে নির্মল আনন্দ জাগ্রত হবে-_ 

রবীন্দ্কাব্য _-৭ 



৯৬৮ বরবীজ্্রকাব্যের শেষ পধায় 

জাগো সকলের সাথে 

আজি এ স্প্রভাতে, 

বিশ্বজনের প্রাঙ্গণতলে লহে। আপনার স্থান-_ 

তোমার জীবনে সার্থক হোক 

নিখিলেন্স আহ্বান ॥ 

নবজাতক-এর আর একটি মানব-বন্দনাম্বলক কবিতা “জয়ধ্বনি” জীবনের 

শেষ লগ্নে তিনি অদৃষ্টের জয়ধ্বনি করেছেন । পরমলগ্নের আশীবাদ তিনি 
বার বারই জীবনে পেয়েছেন, কিস্তু বাস্তব জীবনের কুশ্রীতাত্র সঙ্গেও তিনি 

পরিচিত হয়েছেন । মানুষের অসম্মান তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন, তবু মানব- 

মহিমাকে তিনি উপেক্ষা করেন নি । কবি আশাবাদী, তাই মানবতার লাঞ্চনার 

মধ্যেও মানুষের আহ্মঘিক মুক্তির আশা করেছেন-__ | 

অপূর্ণ শক্তির এই বিকৃতির সহস্র লক্ষণ 
দেখিয়াছি চাবি দিকে সারাক্ষণ, 

চিরস্তন মানবের মহিমারে তবু 
উপহাস করি নাই কভু । 

ঘত-কিছু খণ্ড নিয়ে অখণ্ডেবে দেখেছি তেমনি, 

জীবনের শেষবাক্যে আজি তারে দিব জয়ধ্বনি । 

মান্ষের অপমান লক্ষ্য করতে করতে জীবনের শেষ পর্বে কবি সমাজের 

নিম্মস্তরের তোক-_ক্ষক, শ্রমিক ও মজুরদের প্রত্তি আগ্রহ অন্কভব ক্ষবেছেন, 
পৃথিবীর ইতিহাসে বার বারই পট পরিবর্তন হয়েছে । কিন্ত সমাজের 
নিম্নস্তরের জন-জীবনের কোন পরিবর্তন হয় নি। কৃষক, শ্রমিক ইত্যাদি 

যুগ-যুগাস্তর ধরে কাজ করে ঘায়। সমগ্র পৃথিবীব্যাপী এই জনজীবন-ধারার 

কোন পরিবর্তন নেই, সমাজের ধ্বংসন্ডুপের উপর ওরা জীবনের স্পন্দন আনে । 

'আরোগ্য-এক “১০ সংখ্যক কবিতায় কবি বলেছেন-__ 

ওরা কাজ করে 

দেশে দেশাস্তরে, 
অজ-বজ-কলিজের সমূত্রনদীর ঘাটে ঘাটে, 
পঞ্জাবে বোশ্বাই-গুজরাটে । 

গুরুগুরু গর্জন-_গুনগুন শ্বর-__ 
দ্বিলরাজ্ে গাথা পড়ি দ্দিনযাত্রা করিছে মুখর ॥ 



শেষ পায়ের স্বাতস্ত্য ও টবশিষ্ট্য 

ছুঃখ স্থখ দিবসরজনী 
মন্দ্রিত করিক্সা তোলে জীবনের মহামন্ত্র ধ্বনি । 
শত শত সাম্রাজ্যের ভগ্ঘশেষ”পতে 

ওর। কাজ কনে। 

কবি শেষ জীবনে এই নিম্নস্তরের জন-জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হবার আকাডকা। 

প্রকাশ করেছেন । তার জীবনঘাত্রা, তার পারিপাশ্থিক ব্যক্তিগতভাবে জনতার 
সঙ্গে মেশার প্রতিকূল ॥। এই জীবনের সঙ্গে তিনি জীবন ঘোগ করতে 
পারেন নি। তাই তার কাব্যের অপুর্ণত। তাকে বেদন। দেয় । এই অবহেলিত 

ও নিধাতিত মানবের অভ্তন্েন চিরস্তন মহিমাকে তিনি তার কাব্যে মধাদ। 

দিতে পারেন নি বলে নিতাস্ত ছুঃখিত । তাই তিনি অনাগত যুগের কবিকে 
আহ্বান করছেন যিনি এই মানবের কথা সহান্ছভূতির সঙ্গে সাহিত্যে উপস্থাপিত 

করবেন ।-_ 
কৃষাণের জীবনের শারক যে জন, 
কর্ষে ও কথায় সত্য আত্মীয়ত; করেছে অঞ্জন, 

ঘে আছে মাটির কাছাকাছি, 

মে কবির বাণী-লাগি কান পেতে আছি । 

মৃুক যাবা ছুঃখে সুখে, 
নতশির স্তব্ধ ঘারা বিশ্বের সম্মুখে, 

ওগেো। গুণী, 

কাছে থেকে দূরে যারা তাহাদের বাণী যেন শুনি। 
তুমি খাকো। তাহাদের জ্ঞাতি, 

ততোমার খ্যাতিতে তারা পায় ঘেন আপনারি খ্যাতি_- 

আমি বারংবার 
তোমারে করিব নমস্কার । 

_ জন্মদিনে, ১০ সংখা+ কবিত। 

জন্মদিনে কাব্যের “সতেরো? সংখ্যক কবিতায় কবি বলেছেন, ইন্তিহাসের 
অতীত ষুগে যখন খ্যাতি-কীন্তি ছিল মূল্যহীন তখন ধারা'প্রাণষাত্রাকলোলিত 

প্রাতে মরণসংকুল পথে যাত্রা করেছেন, বিশ্ববাসীকে আত্মার অম্বত দান 

করার জন্য, তাদের অসমাপ্ত সাধনার প্রেরণাই চিরমানবকে মহাপ্রাণতায় 

উজ্জীবিত করেছে । কবি তাদের প্রণাম জানিয়েছেন । 



৯৯০ রবীন্দ্রকাব্যে্র শেষ পর্যায় 

“আঠারো” সংখ্যক কবিতায় কবি ভীক্ক ছুহখগ্রস্ত মানুষকে আহ্বান 
করেছেন । আত্মবিস্বতি থেকে মুক্তিলাভ করে তারা তেন চিরশ্মরণীয় সৃত্যুমী 
মানবের জীবন থেকে প্রেরণ! গ্রহণ করে__ 

মৃত্যুঞ্জয় যাহাদের প্রাণ, 
সব তুচ্ছতার উধ্ব্” দীপ যার জ্বালে অনিবাণ, 
তাহাদের মাঝে যেন হয় 

তোমাদেরি নিত্য পরিচয় । 
তাহাদের খর্ব কর যদি 
খর্বতার অপমানে বন্দী হয়ে রবে নিরবধি । 
তাদের সম্মানে মান নিয়ো 
বিশ্বে যান্না চিরম্মরণীয় । 

কবির এই অস্তিম পর্যায়ের কাব্যে সমগ্র মানবসংসার আশ্রয় 'লাভ করেছে । 

মানব তার দৃষ্টিতে মহত এবং বৃহৎ্। তাই মানবের চিরস্তন মহিমার প্রতি 

তার যেমন অবিচল বিশ্বাস, €তেমনি মহামানবের আগমনের সম্ভাবনার 
প্রতিও তিনি নিঃসন্দেহ। এই বিশ্বাসের কথা তিনি একেবারে ম্বত্যুর 
ছারপ্রান্তে দাড়িয়ে ঘোষণ1] করেছেন ॥। যে মানব চিরস্তন মানবতার আদর্শকে 
পরিপূর্ণ বিকাশ করতে পেরেছেন, দেশকালের সীম] উত্তীর্ণ হয়ে সর্ব মানবের 

সঙ্গে যুক্ত হয়েছে, এবং ঘিনি বিশ্বমানবকে বিশ্বপ্রেমে যুক্ত করার প্রয়াসী 
হয়েছেন তিনিই মহামানব । এই মানবের আগমনেই প্রকৃত মুক্তি আসবে । 

পৃথিবীতে বিভেদ-বিচ্ছেদ দৃূরীতৃত হবে । তবে রবীন্দ্রনাথের কুছে এই 
মুক্তি কোন রাজনৈতিক বা সামাজিক অর্থে মুক্তি নয়, এই মুক্তি নৈতিক 
এবং আধ্যাত্মিক । কবির বিশ্বাস নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক মুক্তিতেই 
ছুঃখছুর্দশার অবসান সম্ভব । তাই জীবনের অস্ভিম কাব্য শেষ লেখা- 

এব ছয়” সংখ্যক কবিতায় কবি সভ্যতার এই সংকট-মুহুর্তেও মানববন্দনা 
এবং মহামানবের আগমনের কথ। উচ্চারণ করলেন__ 

এ মহামানব আসে রি 

দিকে দিকে রোমাঞ্চ লাগে 
মর্ত্যধূলির ঘাতে ঘাসে । 

উদয় শিখরে জাগে মাভৈঃ মাতৈঃ রব 
নব জীবনের আশ্বাসে । 
জয় জয় জয় রে মানব-অভ্যুদয়, 
মন্দ্রি উঠিল মহাকাশে ॥ 



তৃতীয় অধ্যায় 

স্মৃতিচারণ! ও শেষপর্ধায় 

শেষ পর্যায়ের কাব্যগুলিতে রবীন্দ্রনাথের একটি প্রবণতা চোখে পড়ে, তা হুল 

শ্বতিচারণা। কবির মনের আকাশে অসংখ্য স্বতি-তারকা ফুটে উঠেছে, 

কবি প্রৌ প্রহরে স্মরণের শিখা জ্বালিয়ে তাদের চিনে নিচ্ছেন । বিদায়ের 
ক্ষণ যত নিকটবর্তাঁ হয়েছে ততই কবির মনে পুরাতন, ফেলে-আসা অতীতের 
নানা স্বৃতি ভীড় করে এসেছে । সযালোচকের মতে-__“এ যুগে রবীন্দ্রনাথের 
কবিতার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হইয়! উঠিয়াছে অতীত জীবনের স্থতিসমুন্র- 
মস্থন। পূরবী ও তাহার পরবর্তী যুগকে তাই রবীন্দ্রনাথের কবিজীবনের 
প্মরণের যুগ'ও বলা ঘাইতে পারে ।৮১ 

জীবনকে কবি গভীরভাবে ভালবেসেছিলেন । জীবন-সন্ধ্যায় কবি ফেই 

ভালোবাসার খণকে স্বীকার করেছেন স্বতি-অন্ুধযানের মধ্য দিয়ে। কবির 
এই স্মতি-রোমস্থন সাধারণতঃ ছুভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে-_-(ক) নিজের 

বালা-টকৈশোর-জীবনের সম্মতি ও (খে১ট অতীত প্ররেম-স্থতির রোমস্থনের 
মধ্য দিয়ে । 

শেষ্ণ পায়ের প্রথম কাব্যগ্রন্থ পূরবী থেকেই অতীতের জন্য কবির অশ্রমঘিত 
দীর্ঘশ্বাস চোখে পড়ে । কবির শেষ পর্যায়ের স্বতিচারণার আলোচনায় অনেক 

সমালোচক বিভিন্ন কবিতার প্রেরণ। হিসাবে অনেক অতীত স্থৃতির উল্লেখ 

করে থাকেন। তার সবগুলিই ঘে সঠিক অন্মান তা! সব সময় বলা যায় না। 
এ বিষয়ে মতপার্থক্যের অবকাশ থাকে । তবু আমর! বর্তমান আলোচনায় 
সাধ্যমত ইঙ্গিতগুলির উল্লেখ করব, যর্দিও সবগুলিই সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য 

না-ও মনে হতে পারে । 

১৯৭৪ সালে দক্ষিণ আমেরিকার পথে 'হারুন। মারূ, জাহাজে নীরপ লামুক্রিক 

'অবকাশে কবির মন পিছনে অতীত জীবনে ফেলে-আসা বন্দরের দিকে ঘা 
করেছে । এই অবসন্ন চিন্তার ফসল পূরবী কাব্য এবং পশ্চিম যাক্রীর ভায়ানি 
গঞ্ঘ গ্রস্থ । এই পশ্চিম যাত্রীর ভায়ারিতে পুক্রবীর কোন কোন কবিতার ব্যাখ্যা 

১- শ্রীকনক বন্দ্যোপাধ্যায়, বাঙ্গাল। সাহিত্যের ইতিস্থাস (১৩৬৮), পৃ ৫১৯ 
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করেছেন কবি । পৃুরবী-র “ক্ষণিকা" ও “খেলা” কবিতা ছুটিতে কবি টকশোর» 

যৌবনের সাথী ও সঙ্গিনীর কথাই বলেছেন । কবিতা ছুটির অন্তর্নিহিত ভাব 
“যার মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে-_কিশোর বয়সে যারা আমাকে কাদিয়েছিল, 

হাসিয়েছিল, আমার কাছ থেকে আমার গান লুঠ করে নিয়ে ছড়িয়ে 

ফেলেছিল, আমার মনের কৃতজ্ঞতা তাদের দিকে ছুটল ।--.-*--" অনেকেই 
এসেছিল ক্ষণকালের জন্য, আধো-ম্বপ্র আধো-জাগার তোরবেলায় শুকতারার' 

মতো প্রভাত না হতেই অন্ত গেল । মধ্যাহ্্ছে মনে হল তারা তুচ্ছ; বোধ 

হল, তাদের ভুলেই গেছি । তার পরে সন্ধ্যার অন্ধকারে যখন নক্ষভ্রলোক 

সমন্ত আকাশ জুড়ে আমার মুখের দিকে চাইল তখন জানলুম,।সেই ক্ষণিকা। 

তো ক্ষণিকা নয় ; তারাই চিরকালের ।”১ শ্রীযুক্ত জগদীশ ভ বলেছেন, 
ভপরোক্ত “ক্ষণিকা” কবিতাটি কবির প্রথম যৌবনের ক্ষণকালেরসদ্দিনী আনা 

তরখড়ের উদ্দেশ্তে কাব্য-তর্পন।২ প্রথমবার বিলেত যাত্রার পুর্বে কবি বোশ্বাই- 
এর আত্মারাম পাওুরামের গৃহে কিছুদিন অবস্থান করেন । তখন তার 

অবসরের সঙ্গিনী ছিলেন এই “আনা” । কবির জীবনে এই ক্ষণিকার আবির্ভাব 
এবং প্রভাব কবি অপূৃর্বভাবে বিঙ্গেষশ করেছেন এই 'ক্ষণিকা' কবিতাম। কবি 

মনে করেছিলেন ক্ষণিকার এই ক্ষণকালীন আবির্ভাবের স্থতি তার জীবন থেকে 

মুছে গিয়েছে? কিস্ত আজ এই জ্বীবন-সায়াহে অন্ভব করছেন তার প্রভাব 

কবির সমগ্র চিত্ত এবং স্যটিকে অধিকার কনে আছে-_ 

ভেবেছিচ্ছ গেছি ভূলে ; ভেবেছিনু পর্দচিহ্নগুলি 

পদে পদে মুছে নিল সর্বনাশী অবিশ্বাসী ধূলি ৷ 

আজ দেখি সেদিনের সেই ক্ষীণ পদধবনি তার 

আমার গানের ছন্দ গোপনে করেছে অধিকার ; 

দেখি তারি অদৃশ্ট অঙ্গুলি 
স্বপ্রে অশ্র-সরোবরে ক্ষণে ক্ষণে দেয় ঢেউ তুলি । 

পুরবী-র “কৃতজ্ঞ কবিতাটিতে অনেকে কবিজায়ার বিরহ-স্থতি আবিষ্কার 
করেছেন । কবিতাটি ১৯২৪ সালের ₹রা নভেম্বর তারিখে দক্ষিণ আমেরিকার 
জমুদ্রপথে “আগ্েস” জাহাজে রচিত । বাইশ বছর আগে এই নভেম্বরেই কবি- 

১, বাত্রী, রবীক্দ্ররচনাবলী ১৯ থণ্ড € বিশ্বভারতী ১৩৬৯ ), পৃ. ৩৯৮-৩৯৯ 

২. প্রীজগদ্দীশ ভট্টাচার্য, কবিমানসী € ১৯৬২ 9» পৃ ১২৪ 
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জায়ার মৃত্যু হয় । তাই কবিজায়্ার বিরহ যে এই কবিতায় আত্মপ্রকাশ 

করেছে, এই অন্থমান একেবারে অসঙ্গত ঠেকে না । কবিতাটির প্রথমার্ধে 

প্রিয্তমাকে ভূলে থাকার জন্ত আন্তরিক ক্ষমা প্রার্থনা এবং দ্বিতীয়ার্ধে প্রেয়সী 

বা কবিজায়ার দান সম্পর্কে অকু স্বীকৃতি । প্র্রিয্তমার আবির্ভাব তার জীবনে 

ঘষে আনন্দের সধার করেছিল তার স্মৃতি কবির অস্তরে আজও জ্বাগরূক»__- 

-*"একদিন তুমি দেখা দিয়েছিলে ব'লে 

গানের ফসল মোর এ জীবনে উঠেছিল ফ'লে 

---ততোমার পরশ নাহি আর» 

কিন্ত কী পরশ মণি ব্েখে গেছ অস্তনে আমার-_ 

বিশ্বের অস্বতছবি আজিও তো দেখা দেয় মোরে 

ক্ষণে ক্ষণে, অকারণ আনন্দের স্থধাপাত্র ভরে 

আমারে ককায় পান । 

কবি-জীবনে বিদায়ের বাশী বেজে উঠেছে । ধূসর গোধুলি-বেলাক্স স্বতির 
আলোয় আবার তিনি তার মানসলম্্ীকে নৃতন করে অনুভব করেছেন__যে 
ন্বপ্রের আলসে ছোম়ালো৷ পরশমণি জ্যোতির কণিকা ।' 

বূজত্বীর অন্ধকারে প্রিয়জনের প্ৰতি তারকা হয়ে অতীতের আকাশে উজ্জ্বল 

হয়ে থাকে । জীবনের অনেকদিন কেটে গিয়েছে আজ জীবনের উপাস্ত 

প্রদেশে এসে অতীতের প্রিক্মজ্নকে স্মরণ করেছেন-__ 

ফিরে যাবার সময় হল তাই তো চেয়ে রই, 

আমার তারা কই ? 
গভীর রাতে প্রদীপগুলি নিবেছে এই পারে 

বাসাহারা গন্ধ বেড়ায় বনের অন্ধকারে, 

স্থর ঘুমাল নীরব নীড়ে, গান হল মোর সারা, 

কোন্ আকাশে আমার আপন তারা ? 
-_ পুরবী,. 'তারা” কবিত! 

এই কবিতাগুলি ছাড়াও পূরবী-তে আরও বহু কবিতাতে অতীতের জন্য 
দীর্ঘশ্বাস লক্ষ্য করা যায় । “উত্সবের দিন”, “লীলাসঙ্জিনী', 'পুর্ণতা” “আহ্বান” 



১০৪ রবীন্দ্রকাব্যের শেষ প্যান 

“ঘোসর, “কিশোর প্রেম, "অপরিচিত" প্রভৃতি কবির অতীত স্মতিযূলক 
কবিতা । এই যুগে কবির মনে কিশোর বয়সের (প্রমলীলার স্বতি নৃতলভাবে 
জাগন্ধক হয়। কিশোর প্রেমের পুনরুজ্জীবনের মধ্য দিয়ে কবি-কিশোরেক 
নবজন্ম হল। “কিশোর প্রেম” কবিতায় কবি নবীন বয়সের প্রেমের করুণ 
ব্যাকুলতা৷ অক্কভব করেছেন । সেই অতীত যুগের ছোট-খাট ঘটনা, অনেক 
প্রাপ্তি এবং অনেক ব্যর্থতা আজ কবির মনে বেদনা সঞ্চার করেছে-__ 

পারে যাওয়ার উধাও পাখি সেই কিশোরের ভাষা, 

প্রাণের পারের কুলায় ছাড়ি 

শৃন্য আকাশ দিল পাড়ি, 

আজ এসে মোর স্বপন মাঝে পেয়েছে তার বাসা, 

আমান সেই কিশোরের ভাষা । 

“দোসর” কবিতাটিতে কবির জীবনে প্ররিয্নতমার স্থান এবং বিক্সোগ-ব্যথা 

অপরূপ মাধুর্ষের সঙজে প্রকাশিত হয়েছে । দক্ষিণ আমেরিকার পথে আগ্েস 

জাহাজে কবি অসুস্থ হয়ে পড়েন । সই নিঃসঙ্গতার মধ্যে কবি “দোসর” প্রতভৃতি 

কয়েকটি কবিতা রচনা করেন । “দোসর” কবিতায় বলেছেন__ 

দে/সর আমার, দোসর ওগো, কোথা থেকে 
কোন্ শিশুকাল হতে আমায় গেলে ডেকে । 

তাই তো আমি চিব্জনম একল। থাকি, 

এই প্রসঙ্গে, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যাম্ম বলেছেন, “রবীন্দ্রনাথের যাত্রী, ১২ 
ফেব্রুয়ারী, ১৯২৫ পঠনীয়__জন্সকাল থেকে আমাকে একখান নির্জন 

নিঃসঙ্গতায় ভেলার মধ্যে ভানিয়ে দেওয়া হয়েছে ।”৯ কবিতাটি তার অতীত 
স্বতি-বেদনার ব্বাক্ষর হয়ে রইল । 

আর্জেন্টিনা আসার পর কবি একটি মহীয়সী নারীর সংস্পর্শে আমেন। 

এই নারী কবির অস্থুস্থ দেহ ও মনের সেবা করে কবির মনে প্রফুলতা আনয়ন 

করেন । এই ভিকটোরিয়া ওকাম্পোকে উদ্দেশ্ট করে কবি কয়েকটি কবিতা 

রচনা করেন । .এগুলি হল-_«বিদেশী ফুল”, "অতিথি, “অন্তহিতা+, "আশঙ্কা", 

“শেষ বসম্ত' “বিপাশ।» ণচাবি'* প্রভাতী", “মধু “অদেখা” প্রবাহিনী” 

১. জ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, ববীন্দ্রজীবনী ৩য় খণ্ড (১৩৬৮), পৃ. ২* 



স্মৃতিচারণ! ও শেষ পধায় ১০৪ 

“না পাওয়া” ও “বনস্পতি”। কবি এই মহিলার নামকরণ করেছিলেন “বিক্জয়।? | 

সমগ্র পূরবী কাব্যটি বিজক্মাকে উৎসর্গ করেন । “অতিথি কবিতায় বলেছেন্স__ 

প্রবাসের দিন মোর পরিপূর্ণ করি দিলে, নারী, 

মাধুর্ধহ্ধায় ; কত সহজে করিলে আপনারি 

দূরদেশী পথিকেরে, ------- 

এই “বিজয়া”র স্থৃতি কবির মনে জীবনের শেষ দিন পধস্ত জাগরূুক ছিল । 

অস্ভিম কাব্য শেষ লেখার মধ্যেও বিজয়ার স্মৃতি বিরাজ করছে । 

কবির স্মতি-বাতায়নে শুধুমাত্র অতীত প্রেম বা যৌবন-স্বতিই নয়, বাল্য- 
১কশোরের দিনগুলিও ছায়া ফেলে যায়। পর্িশেষ কাব্যে এই ছুই ধরনের 

শ্বৃতিচিন্্রণ দেখতে পাই । 
“বিচিত্রা” কবিতায় কবি পুরবী যুগের লীলা-সঙ্গিনীর স্বতিকে রোমস্থন 

করেছেন । কবি তার জীবন-পথ পরিক্রমায় জীবনদেবতা। তথা লীলা-সঙক্ষিনীর 

প্রভাবের কথা বর্ণনা করেছেন । বিস্মরণের “গাধুলি-আলোয় কবি এই বিচিত্রা- 
বূপিণী লীলা-সঙ্গিনীর স্মৃতি চারণ করেছেন__ 

বুকের শির! ছিন্ন করে 

ভীষণ পূজ। করেছি তোরে ; 

কখনো পূজা শোভন শতদলে, 
বিচিত্রা, হে বিচিআ্া, 

হাসিতে কৃ, কখনো আখিজলে । 

“বালক” কবিতাটিতে আসন্ন মৃত্যুর ছায়াম্ম কবির হেন নৃতনভাবে 
বাল্যকালকে উপলব্ধির প্রেরণা জেগেছে । এই কবিতাটির মধ্যে পশ্চিম যাত্রীর 

ডায়েরির “গাখোলা” বালকের স্মৃতি লক্ষ্য কর! যায় । সত্তর বছরে পা দিয়ে 

কবি মনের জানাল! দ্বিয়ে অতীতের দিকে তাকিয়েছেন। বালকের সরল 

মন যেমন বাল্যকালে সবকিছুকেই নিবিচারে গ্রহণ করত, তেমনি কবির মনও 

নগ্র-আবরণ বালকের মতন । বয়সের ভারে শ্রাস্ত কবি পৃথিবীকে ছুচোখ 

দিয়ে ছুয়ে দেখছেন ।-__ 

তেমনি আবার বালক দ্দিনের মতো 

চোখ মেলে মোর স্বদূর-পানে বিন! কাজে প্রহর হুল গত। 



টিভি রবীন্দ্রকাব্যের শেষ পর্যায় 

“আরেক দিন” কবিভাটিতে কবি একটি অতীত বেদনাকে বূপদান করেছেন । 

পঁচিশ বছর আগে তার জীবন সাংসারিক কর্মচক্রে বাধা ছিল। তাকে 

পৃথিবীর প্রয়োজন ছিল । কিন্ত আজ আমুর সীমান্তে এসে কবি উপলদ্ধি করলেন 
যে জগৎ ও জীবনে তার প্রয়োজন অবদসিত-প্রাক্স। এই ফুরিয়ে যাওয়ার, 
বেদনাই প্রচ্ছন্নভাবে এই কবিতাটিতে প্রকাশিত হয়েছে__ 

শুনতে পেলেম পিছন দিকে, 

করুণ গলায় বকে অজানা বললে হঠাৎ কোন্ পথিকে, 
“মাথা খেয়ো, কাল কোরে! না দেরি ।» ৃ্ 
ইতিহাসের বাকীটুকু আধার দিল ঘেরি । 
বক্ষে আমার বাজিয়ে দিল গভীর বেদনা সে ) 

পচিশ বছর বয়সকালের ভুবনখানির একটি দীর্ঘশ্বাসে, ' 
যে-ভুবনে সন্ধ্যাতার। শিউরে ঘেত ওই পাহাড়ের দূরে 

কাকর-ঢালা পথের "পরে ডাক-পিয়নের পদধ্বনির সবে । 

“তে হি নো দিবসাঃ, কবিতাতেও কবির শ্বৃতিব্রোমস্থন । জাহাজে বসে 

সাগরের জলের লীল। দেখতে দেখতে কবির ঘযৌবন-দিনের বিভিন্ধ লীলার 
কথা মনে পড়েছে । কবি তাই স্মৃতি বেদনায় কাতর-__ 

মোর জীবনে বিশ্বজনের অজান। সেই দিন, 

বাজত তাহার বুকের মাঝে খামখেয়ালী বীন্,_ 
ষম্েমনতরো এই সাগরে নিত্য সোনায় নীলে 

রূপহাব্রানে। রাধাশ্টামের দোলন দৌহায় মিলে, 

যেমনতরে। ছুটির দিনে এমনি বিকেলবেলা 

দেওয়া-নেওয়ার নাই কোনো দায়, শুধু হাওয়ার খেল।, 

অজানাতে ভাসিয়ে দেওয়া আলোছায়ার ভেল । 

“রাজপুত্র কবিতাতে কবির মন অতীত স্বপ্রলোকবাসী । তিনি অতীত 
যুগের বিস্বত যৌবন-বাণীকে অনুভব করেছেন । মনের জড়তা ও ঠশঘিল্য- 

নাশকারী ব্ূপে ভার জীবনে যৌবনের উন্মাদনা জাগছে । নিজের যৌবন, 

সম্পর্কে এখানে কবির একটি নৃতন দৃষ্টি দেখ! যাচ্ছে । 
“সাথি” কবিতায় বাল্য, যৌবন ও শ্রৌঢত্বের নিঃসঙ্গ আসর যারা! নিকট- 

দাল্িধ্যে ভরিয়ে দিয়েছিল, সেই ছায়াচ্ছন্ন নিবিড় প্রকৃতিকে কবি দিনশেষে 



স্বতিচান্গণা ও শেষ পর্যান্ব ১৯৭ 

আবার স্মপ্ণ করেছেন। কবিতার প্রারস্তে বাল্যকালের যে চিন্র এঁকেছেন 
কবি, তা শিজ্ঞমনের প্রকৃতি-সম্ভোগের ইতিহাস | এই চিত্রের সঙ্গে ভার বাস্তব 
জীবনের ঘটনাবলী, ঘা! তিনি ছেলেবেল। ও জীবনস্বৃতি-তে লিপিবদ্ধ করেছেন 
তার অনেক মিল দেখতে পাওয়া ঘায়। তারপর তার যৌবন-দিনের কথা 
বলেছেন-__ 

তারপরে একদিন ঘখন আমার 

বয়স পঁচিশ হবে, 

বিরহের ছায়ামান টবকালেতে 

ওই জানালায় 
বিজনে কেটেছে বেলা । 

যৌবনের বিষণ্ধ বেদনার-দিনে কবি এই প্ররুতির কাছেই সাস্ত্না পেয়েছেন, 

বিচ্ছেদে মিলনে তারাই তার যৌবনের বয়স্ত ছিল । কবি তার তরুণ বয়সে ষে' 

বেদনার কথ! উল্লেখ করেছেন তার সঙ্গে কবির জীবনের একটি বাস্তব ঘটনার 

যোগ অনুমান কর খুব অসঙ্গত হবেনা । কবির চব্বিশ বছর বয়সের সময় 

তার বৌঠাকুরাণী অর্থাৎ জ্যোতিরিক্দ্রনাথের স্ত্রী কাদশ্ববী দেবী অকল্মাৎ 

আত্মহত্য। করেন। এই মহিলা কবির মাতৃহীন এবং সঙ্গীহীন জীবনের অনেক- 

খানি অধিকার করেছিলেন । এই মন্তব্যের স্বীকৃতি মেলে কবির নিজের 

কথায়_“আমার চবি্বিশবছর বয়সের সময মৃত্যুর সঙ্গে যে পরিচয় হইল তাহা! 

স্থায়ী পরিচয় । তাহা তাহার পরবর্তাঁ প্রত্যেক বিচ্ছেদ শোকের সঙ্গে মিলিয়া 
অশ্রুর মাল দীর্ঘ করিয়? গাথিয়া চলিয়াছে ।৮১ 

তারপর অনেকগুলি বছর অতিবাহিত হয়েছে । কবির জীবনে সঙ্গী ধারা 
ছিলেন সবাই অন্তরালে চলে গেছেন । কবি এই বিষপ্র প্রৌঢ প্রহরে সেই প্রকৃতির 

সান্র্িধ্যের মধ্যেই শান্তি এবং সাস্ত্বনা পেয়েছেন । রবীন্দ্রনাথের শেষ পায়ের 
কবিতায় স্বতিচারণার আলোচনায় এই কবিতাটির বিশেষ মুল্য আছে । 

পুনশ্চ বৰীন্দ্রনাথের নৃতন স্বাদের নূতন আঙ্গিকের কাব্য । এখানে তিনি 
গছ্যের আলাপচারিতার ভঙ্গীতে কবিতাগুলি রচনা করেন । এই কাব্যেরও 

স্থানে স্থানে ন্ববীন্নাথের স্তিচিত্রণ চোখে পড়ে। “ফাক” কবিতাটি স্মরণমুলক, 
সমগ্র জীবনের কাজের মধ্যে স্বেচ্ছায় অবকাশ খুঁজে নেওয়াকে কবি ফাক বলে 

১. জীবনম্মতি (১৯৬২), পৃ. ১৪৩-১৪৪ 
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স্মন্ডিহিত করেছেন । টৈশব জীবনে কঠোব নিয়মাঙ্গত্যেকস যধ্যেও কি 

কখনও কখনও ফাক পেয়েছেন । কবি আজ প্রৌঢ় বয়সে দেই কথা মনে 
“্কপপছেন-- 

বয়স খন অল্প ছিল 
কর্তব্যের বেড়ায় ফাক ছিল যেখানে সেখানে । 

তখন ঘেমন-খুশির ব্রজধামে 

ছিল বালগোপালের লীল! । 

কবির আরে! মনে হয়েছে অতীতকালের সেই ছেলের কথা, যে ইন্ষুল 
পালিয়ে হাসের বাচ্চা নিয়ে খেল করেছে । ন্ৃতন বধুকে চিঠি! লেখার কথাও 
মনে হয়েছে । কবির বৃদ্ধ বয়সের ফাক এই লব স্বতি-রোমস্থনে পুর্টাী হয়ে ওঠে । 

'স্বৃতি' কবিতাটির নামের মব্য দিয়েই কবিতাটির মূল স্থরের হইীব্দিত পাওয়! 
যায় । কবিতাটি নিদাঘতণ্ত পশ্চিমের একটি শহরের স্বতিচিত্র ॥ এখানে কবির 

প্রথম যৌবনে এক পরবাসী বিদেশী মেয়ে কবিকে কবিতা পড়ে শুনিয়েছিল, 
তিনি সেই স্থতি স্মরণ করেছেন। বিদেশী কবির কবিতায় তার 'প্রথম ঘৌবন 
খুঁজে হেড়ায় বিদেশী ভাষার মধ্যে আশন ভাষা” একথ। মনে পড়ে গিয়েছে । 

“বালক” কবিতাটি ব্রবীন্দ্রনাথের অনবদ্য স্থষ্ি, একটি মাতৃহারা বালকের 

কাহিনী কবি গভীর মমতার সঙ্গে চিত্রিত করেছেন । বালকের দৌরাক্ম্যের 

চিত্র কবি পুত্থাহ্ুপুঙ্খরূপেও প্রকাশ করেছেন । মাতৃহারা বালকের কথায় কবি 

নিজের বাল্যকালের কথ স্মরণ করেছেন । জীবনস্থতি, ছেলেবেলায় ভত্যতশ্ত্র 

শাসিত গৃহে বন্দী ঘে অসহায় বালকের চিত্র একেছেন, এখানে ঘেন আবার 

সেই কথাই তিনি বললেন। শিশু গ্রন্থের 'পুরানে। বট” কবিতার স্বমতিও এই 
কবিতার মধ্যে লক্ষ্য করা যায় । বাইরের প্রকৃতি বালককে হাতছানি দিত, 

কিন্তু তার উপায় ছিল না সেই প্রকৃতির সঙ্গে মেশার-_ 

পৃথিবীতে ছেলের। যে খোল! জগতের যুবরাজ 
আমি সেখানে জন্মেছি গরিব হয়ে । 

শুধু ফেবল 

আমার তেল! ছিল মনের ক্ষুধায়, চোখের দেখায়, 
পুকুরের জলে, বটের শিকড় জড়ানো ছায়ায়, 

নারকেলের ছদোছুল ভালে, দূর বাড়ির রোদ পোহানে। ছাদে । 



স্থভিচারণা ও শেষ পর্যায় ১৬৯ 

কপট কবির চিস্তায় সেদিনের ০েই বুষ্টিধৌত দিনগুলির স্থতি জাগরূক হয়ে ওঠে. 
বর্তমানের কোন বর্ষণমুখর অপরাহে-_ 

বাদলের দিনগুলো বছরে বছরে তোলপাড় করছে আমার মন; 

আজ তারা বছবে বছরে নাড়া দেয় আমার গানের স্থরকে । 

শালের পাতায় পাতায় কোলাহল, 

তালের ভালে ভালে করতালি, 

. বাশের দোলাছুলি বনে বনে, 

ছ।তিম গাছের থেকে মালতী-লতা 
ঝরিয়ে দেয় ফুল। 

আর সেদিনকার আমারি মতো অনেক ছেলে আছে ঘরে ঘরে, 

লাটাইয়ের স্থতোয় মাখাচ্ছে আঠা, 

তাদের মনের কথা তাব্রাই জানে । 

শেষ সপ্তক কাব্যের একাধিক কবিতায় যৌবনের প্রেম-বেদনার স্মৃতি লক্ষ্য 

কর। যায় । এই জাতীয় কবিতা সাধারণতঃ ঘটনাকেক্দ্রিক নয়-_ এগুলি 

অনুভূতির বিষণ কাব্যব্ূপ । 

“এক” সংখ্যক কবিতায় কবি স্বীকার করেছেন জীবনে কিছুই হারায় না,__ 
সবই স্বতিিকে আশ্রয় করে থাকে । হয়ত তোন অনুভূতির তীব্র মূহুর্তে এই 
হারানো সম্পদ আবার চৈতন্ালোকে এসে উপস্থিত হয় । জীবনে যাকে হারাই 

তাকে আবার প্রেমের মধ্যে ফিরে পাই । তাই বিরহের মধ্য দিয়েই প্রেম, 
সার্থকতা লাভ করে-__ 

তোমার প্রেমের দাম দেওয়া! হল বেদনায়, 
হারিয়ে তাই পেলেম তোমায় পূর্ণ করে । 

এই কবিতাটি কার স্মৃতি বহন করছে তা সঠিক বল যায় না। তবে তিরিশ" 

বছর আগে হারানো জ্ত্রীর উদ্দেশে লিখিত হওয়াও আশ্চর্য নয় । অনেক্ক 

বিদগ্ধ সমালোচকও মনে করেছেন কবি এখানে ক্ত্রীকেই স্মরণ করেছেন । 

শর প্রভাতক্মার মুখোপাধ্যায় প্রশ্ন তুলেছেন__”“একি ত্রিশ বৎসর পুর্বে ষে 

গৃহলস্্ীকে এই অগ্রহায়ণ মাসে হারাইয়াছিলেন তাহারই স্মরণ অথবা কবি- 
মানসের নিরর্থক বেদন। মাত্র ?১৯ এই প্রসঙ্গে ভ. ক্ষুদিরাম দামের মস্তব্যটিও 

১- শা প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যাক্র, রবীন্দ্র জীবনী আয খণ্ড ( ১৩৬৮ ), পৃ ৪৫২ 
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প্রশিধানযোগ্য । কবিতাটি “বিচ্ছেদ্-ব্যবহিত পুর্ব-প্রণয়ের স্বতিনন উপর 
ক্ষণিকের রচনা । দাম্পত্যপ্রীতি স্থল বলে এবং নিত্যপ্রাপ্যতা এবং 
অধিকারবোধের সঙ্গে যুক্ত বলে প্রাপ্য গৌরব থেকেও বঞ্চিত হয়েছে । 
প্রিয়ার বিযোগই কবির অহ্ুপলন্ধ প্রেমকে যথার্থ মহিমায় স্থাপিত করেছে 
__-খএই বিষয়টির রমণীয্তা কবিতাটিতে বাহছুল্যহীন বর্ণনায় ফুটে উঠেছে ।”১ 

“ুই' সংখ্যক কবিতাটি কবির পৃর্বজীবনের স্বতি-বেদনাযস করুণ । গোধূলি 
লগ্নে উপনীত কবি অতীতের হারানে। দিনের দিকে দৃষ্টি মেলে ধরেছেন । 

যৌবনকালে কোন নারীর আবির্ভাব কবির চিত্তে দোল। দিয়েছিল । আর 
কোনদিন তার দেখা! মেলে নি, শুধু স্মতিতেই জেগে রইল নে-_. 

জোয়ান তরজলীলায় গভীর থেকে জস্ষি' হল 
চিন্রহূর্লভের একটি রত্বকণ। 
শতলক্ষ ঘটনার সমুদ্রবেলায়্ । 

“তিন” সংখ্যক কবিতাটিও কবির বিরহবেদলান্র ক্গিপ্ধন্ূপ প্রকাশ করেছে । 

পৌষের দিন গত হল, বাতাবি গাছে দেখা দিয়েছে কচি পাতা । এই 

কিশলয়পগুলি যেন তমসা নন্দীর তীরে উচ্চারিত বাল্মীকির প্রথম শ্লোকের মত 

গভীর অর্থপ্রকাশে উন্মুখ, ঘে অর্থ প্রকাশ করতে পারত কবির ক্ষণকালীন 
জীবনসঙ্গিনী । কিন্ত কিছ না বলেই সে চলে গেছে । সেদ্দিনের সেই বসস্তে 
কবি ও তার সঙ্গিনীর মধ্যে আধচেনার যবনিকা ছিল যা সনাবার অবকাশ 
দিতনি পান নি__ 

ঘণ্ট1 গেল বেজে, 

সায়াহ্ে তুমি চলে গেলে অব্যক্তের অনালোকে ॥ 

যে ক্ষণকালের জন্য কবির জীবনে আবিভূত হয়েছিল এবং ঘে চিরকালের 

জন্য হারিয়ে গেল তারই স্বতির আভাস পাওয়া যায় এই কাব্যের “বার” তের" 

এবং “চৌদ্দ” সংখ্যক কবিতায় । 
“ছাবিবশ' সংখ্যক কবিতায় ম্বত্যুর সামনে দাড়িয়ে কবি বিশ্বের শাশ্বত 

ভালবাসার বাণী উচ্চারণ করেছেন । এই ভালবাসা কবির আজন্-আচরিত 

বিহ্বাত্মবোধ নয় ।॥ এর মধ্যে কবির যৌবনের ভালবাসার স্বতিও প্রকাশ হস্ে 
পড়েছে গভীর মমতা ও বেদনাক্স__ 

১. ড. ক্ষুদিরাম দ্বাস, চিত্রগীতমতী রবীন্দ্রবাণী € ১৯৬৬ ). পৃ- ২৪১ 



শ্বতিচারণা ও শেষ পধামগ 

যেন কোন্ লোকাম্তর-গত চক্ষু 

জল্মাস্তর থেকে চেয়ে থাকে 

আমান মুখের দিকে, 

চেতনাকে নিক্ষারণ তেদনায় 

সকল সীমার পরপারে দেয় পাঠিয়ে । 

ভধবলোক থেকে কানে আসে 

স্থষ্টির শাশ্বতবাণী-__ 
“ভালোবাসি” । 

“উনত্িশ” সংখ্যক কবিতায় কবির বিরহী মনের বেদনাতুর উপলব্ধির চিত্র । 
অনেক কালের একটিমাত্র দিনের স্মতি তার মনে যৌবনের প্রেমান্ছরাগের 
মুহুর্তাটি এনে দিয়েছে । সেদিন একজনকে ভালবেসেছিলেন, তখন সেই 
ভালবাসার গভীরতা উপলব্ধি করতে পারেন নি। আজ কালের দুরত্ব সেজন্য 
ছংখ এনে দ্িয়েছে-_ 

১১৩৬ 

আঙ্দ দেখা দিয়েছে তার যুব্তিত_ 
্তন্ধ সে দাড়িয়ে আছে 

ছাক্সাআলোর বেড়ার মধ্যে, 

মনে হচ্ছে কী একটা কথা বলবে, 

বলা হল না ;-- 

ইচ্ছে করছে ফিরে যাই পাশে, 
ফেরার পথ নেই ॥ 

বীিক' কাব্যটি স্মরণমূলক । কবির যৌবনের ম্মরণীয় বৎসর হল তার 
জীবনের একবিংশ বৎসর । এই সময়ে তিনি চন্দননগরের যোবান সাহেবের 
বাগানবাড়ীতে কিছুকাল জ্যোতিরিক্দ্রনাথ ও কাদম্বরী দেবীর ঘনিষ্ঠ সান্গিধ্যে 
অবস্থান করেছিলেন । আবার বৃদ্ধব়সে ১৩৪২ সালের গ্রীষ্মকালে ক্লাস্ত 
শরীর-মন নিয়ে আশ্রয় নিলেন চন্দননগরের গঙ্গার উপর বোটে । নৌকা 
যেখানে স্থায়িভাবে বাধা হল, তার ঠিক সামনেই সেই দোতলা বাগানবাড়ী । 

পঁচাত্তর বৎসর বয়সে কবি আবার সই পুরনে। দিনগুলিকে স্বতির আলোক 

ফিরে পেলেন । এই সময়ে রচিত কবিতাগুলিই বাীথিকাতে সংকলিত 
হয়েছে । “জাগরণ” নামে এই গ্রস্থের শেষ কবিতায় চন্দননগরের স্বতি কবিন 

চেতনায় ঘষে আকম্মিক কল্পাস্তর এনেছে তার পরিচয় আছে। কবির এই 



১১২ ববীন্্রকাব্যের শেষ পরধাস্গ 

বীথিকা নামকরণের মধ্যেও তার অস্তরলোকের প্রচ্ছন্গ শ্বতি-বীথিকার' 

অনুসন্ধান । রবীন্দ্রনাথ পশ্চিম যাত্রীর-ভায়েরি-র একটি চিঠিতে লিখেছেন 

"বিশেষ কোনো একজনকে চিঠি লেখবার একটা প্রচ্ছন্ন বীথিকা যদি 

সামনে পাওয়া ঘেত তাহলে তারই নিভৃত ছায়ার ভিতর দিযে আমার 
নিরুদ্দেশ বাণীকে অভিসানে পাঠাতুম ।৮১ এই পন্রাটও স্মতিমূলক । এখানে 

কোন একজন বলতে অতীতের কোন প্রিয়জনকে বুঝিয়েছেন । অধ্যাপক 
শ্রী জগদীশ ভট্টাচার্ধের মতে ইনি কবির বৌঠান অর্থাৎ জ্যোতিরিজ্দ্নাথের আর । 

চন্দননগরে বোটে অবস্থানকালে কবির রচিত কবিতার মধ্যে “বিদ্রোহী", 
ীতচ্ছবি” “ছুটির লেখা”, “নিমন্ত্রণ”, “ছায়াছবি” ও 'নাট্যশেষ' দখযোগ্য | 

চন্দননগরে এবং সেখান থেকে ফিরে এসে শাস্তিনিষক্কেিতনে লেখা 

কবিতাগুলির প্রত্যেকটিই ্থতিমূলক । শান্তিনিকেতনে ফিরে লেখ! 

কবিতাগুলিই বীথিকানর মূল কবিতা । অধ্যাপক শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্য 

বলেছেন, “শ্রীক্মাবকাশের পর কবি নদীবাস থেকে শাস্তিনিকেতনে ফিরে 
এলেন উনিশে আষাঢ় । কিস্তু চন্দননগরের সেই স্ষপ্রাবেশ তাতে ঘিরে 

বইল আরে! কিছুদিন । এই প্রেরণায় বীথিকার শেষ কবিত। 'জাগরণ লিখিত 
হয় ২৯শে ভাজ 1৮২ 

পুরবী-র যুগে কবি কিশোর-প্রেমের পুনরুজ্জীবন ঘটান। সেই 

কিশোর-প্রেমের আর একটি ব্ূপ 'টৈশোরিকণ কবিতায় । যে কৈশোরের 

প্রিয্সা কবির জীবন প্রভাত থেকে সন্ধ্যা পর্যস্ত নানাভাবে কবিকে অনুপ্রাণিত 
করেছে সেই প্প্রিয়্াকেই কবি স্মরণ করেছেন। কবি এই সংসারভূমিতেই 

প্রিয়ার দ্ীপ্টিষক্সী রূপ দেখেছেন, যে শুনিয়েছে অনাদি যুগের বাণী-__ 

দেশের কালের অতীত যে মহাদৃর, 
তোমার কে শুনেছি তাহারি সর, 

বাক্য সেথায় নত হয় পর্বাভবে ॥ 

অসীমের দ্ুতী», ভরে এনেছিলে ভালা 

পরাতে আমাপে নন্দন ফ্ষুলমাল। 

অপুর্ব গৌরবে । 

১. বৰীজ্রচলাবলী ১৯ খণ্ড ( বিশ্বভারতী ১৩৬৯ ), পৃ" ৩৮১ 

২. আীজগর্ধীশ ভট্টাচার্য, কবিমানলী € ১৯৬২ ), পৃ. ৩৯১ 



স্থতিচারণা ও শেষ পধায় ১৯১৬৩ 

এই কবিতাটির সঙ্গে এই সমম্মে রচিত আরে! কয়েকটি প্রেম-কবিতার 
সাদৃশ্ত/) লক্ষ্য করা যাস । অধ্যাপক শ্রীজগদ্দীশ ভট্টাচার্যের মতে কবি একটি 
মানসী যৃত্তির স্থতিই কবিতাগুলিতে লালন করেছেন_-"একদিকে বলাকা-র 
“বি” কবিতার সঙ্ষে এই সব কবিত। মিলিয়ে পড়লে এবং অন্যদিকে পুরবী-র 

“কিশোর ব্প্েম' ও “দাসর' কবিতার সঙ্গে বিচিত্তিতার 'নীহারিকা ও 
বীথিকা-র কশোরিকা”র ভাবাহ্ষঙ্গ বিশ্লেষণ করলে সংশয়ের অবকাশ থাকে 

না যে, কবি সর্বত্র একটি মানলী মৃত্তিকেই ধ্যান করেছেন-__-একটি প্রেমই সর্বদা 
নব নব রূপে তার চিত্তে আন্বাছ্যমান হয়ে উঠেছে ।৮৯ 

“নিমন্ত্রণ কবিতাটি কবি চন্দননগনরে অবস্থানকালে বচনা করেন । 

চন্দননগরের স্মৃতি কবির মনে গভীব্রভাবে মুত্রিত হয়ে আছে । কবিতাটিতে 

কবি তার চিরকালীন প্পের়সীকে আহ্বান জানিয়েছেন । ক্ষণকালের আন্থ 

কবি তার মানসীর উপস্থিতি প্রার্থনা করেছেন । কবিতাটিতে অনেক 

ছোটখাট “ডিটেলে*র মধ্যে গেছেন, তাই মানসীর সাজপোষাক, ভঙজী এবং কি 

নিয়ে আসবেন তারও ইঙ্গিত দিয়েছেন । তবে কবিতাটির মধ্যে গভীর 
বেদনার অনুরণন শোনা যায়-_ 

যত লিখে যাই ততই ভাবনা আসে, * 

লেফাফার 'পরে কার নাম দিতে হবে ! 

মনে মনে ভাবি গভীর দীর্বশ্বাসে 

কোন্ দূর যুগে তারিখ ইহার কবে ॥ 

কবিতাটির কোন কোন স্থানে কবির অতীত জীবনের স্পঞ্ ছায়াপাত হয়েছে । 

এ বিষয়ে রবীন্জীবনীকার শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় বলেছেন__- 
“চন্দননগরের মোরান সাহেবের বাগানবাড়ির স্থবতি কাদশ্বী দেবীর ও 
জ্যোতিরিজ্দরনাথের সহিত জড়িত।॥। মন:ঃসংযোগ করিয়া কবিতা-কয়টি 

পাঠ করিলে কবির মনোভাব স্পষ্টরূপে পাওয়া ঘায় ।”২ এই কবিতার যষ্ঠ 
বকে আছে-_ 

মনে ছবি আসে-_-ব্িকমিকি বেল হল, 

বাগানের ঘাটে গ! ধুয়েছ তাড়াতাড়ি__ 

১. শ্রীজগন্ধীশ ভট্টাচাধ, কৰি মানলী € ১৯৬২ ), পৃ, ৩৭৯ 

২, আ্ীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যাপ্স, রবীন্দ্রলীবনী ওর্থ খণ্ড ( ১৩৭১), প্র- ১৭ 

রবীল্রকাব্য_৮ 



১১৪ ববীন্দ্রকাব্যেক্স শেষ পধায় 

কচি মুখখানি, বয়স তখন ষোল ; 

তস্গ দেহখালি ঘেরিয়াছে ডুবে শাড়ি। 

তাত্রথালায় গোড়েমালাখানি গেঁথে 

সিল্তু কমালে যত্তবে বেখেছ ঢাকি, 

ছায়া] হেলা ছাদে মাছুর দিয়েছ পেতে-_ 

কার কথা ভেবে বসে আছ জানি না কি? 

এবই পাশাপাশি কবির ছেলেবেলা গ্রস্থ থেকে একটি উদ্ধাতি দিলে বোঝ।| 

যাব কবির মনে কার স্বতি জেগে উঠেছে । শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ও 

সমর্থন করেছেন এই মত । উদ্ধৃতিটি হলো-_-"'দিনের ও উপব্ 

পড়ত মাছুর আর তাকিয়। । একটা ব্ূপার রেকাবিতে তেল গোড়েমালা। 

ভিজে রুমালে, পিরিচে এক গ্রাস বরফ দেওয়া জল আব বাটাতে 

ছাচি পান। তৌঠাকরুণ গ। ধুয়ে চুল বেঁধে তরী হয়ে বসতেন । গায়ে 

একখানা পাতল! চাদর উড়িয়ে আসতেন জ্যোতিদাদা ।”১ এই অংশটি 

ছাড়াও আর একটি অংশ আছে কবিতাটিতে যেখানে কবির মনে বৌ- 
ঠাকরুণের স্মৃতি জেগে ছিল এই মতের সমর্থন পাওয়া যায় । তবে ধারণাটি 

অহ্মান-সাপেক্ষ | : 
অর্ধেক ছাদে রৌদ্র নেমেছে বেঁকে, 

বাকি অর্ধেক ছায়াখানি দিয়ে ছাওয়া» 

পাঁচিলের গায়ে চীনের টবের থেকে 
চামেলি ফুলের গন্ধ আনিছে হাওয়া ॥ 

এর সঙ্গেও অনায়াসে মিলিক্ে নেয় যায ছেলেবেলার সেই অংশটি যেখানে 

কি বলছেন-_“ছাদটাকে বৌঠাকরুণ একেবারে বাগান বানিয়ে তুলেছিলেন । 

পিল্সের উপরে সারি সারি লম্বা পাম গাছ, আশেপাশে চামেলি,. গন্ধরাজ, 

বজনীগন্ধা» করবী, দোলনাপা। 1৮২ এই “নিমন্ত্রণ কবিতাটির আলোচনা প্রসঙজে 
অধ্যাপক শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্ও একই মত পোষণ করেছেন-__“রবীন্দ্রনাথের 

বিরহীচিত্তে অতীত বর্তমানে ভাগ করা কাল-পরিধির গণ্ডি হয়েছে বিলুপ্ত, 

ইহলোক ও পরলোকের সীমাস্তরেখা গেছে নিশ্চিহ্ন হয়ে । চন্দননগরের 

১. ছেলেবেলা, ববীন্দ্ররচনাবলী ২৬ থণ্ড (বি. ভা, ১৩৬৫ ), পৃ- ৬১৬ 

২. পুধোক্ত গ্রস্থ € বি. ভা. ১৩৬৫ ), পু, ৬১৬ 



স্বৃতিচারণা ও শেষ পধাম্ ১১৫ 

লেখা! 'নিমন্ত্রণ” কবিতাটি ভারই উজ্জ্বল নিদর্শন ।.-.  দেশকাল-অভিস্ূত কনা। 

মিলনের এমন অপূর্ব ম্বপ্রকামন। এমন মধুচ্ছন্দা কাব্য-মালিকা দ্বিতীম্ববার 
গ্রথিত হয়েছে বলেও আমরা জানিনে 1১ 

ছুটির লেখ।' কবিতাটিও চন্দননগরে রচিত এবং এখানেও মোরান 

সাহেবের বাগানবাড়ির স্মৃতি জড়িত। এই কবিতারটিতে কবি বয়ঃসন্ষি- 

লগ্নের একটি চঞ্চল। কিশোরীর ছবি একেছেন । এই কিশোরীবপের বর্ণনার 

মধ্যেও অতীতের কোন স্বৃতি জড়িত কি না সঠিকভাবে বলা যায় না। 

রি কবিতার প্রারস্তেই বলেছেন__ 
এ €লখা মোর শৃস্-দ্বীপের সৈক ততীর, 
তাকিয়ে থাকে দৃষ্ি-অতীত পারের পানে । 
উদ্দেশহুীন জায়ার-ভাটায় অস্থির নীর 

শামুক বিচক যা খুশি তাই ভাসিয়ে আনে। 

'ছায়/ছবি' কবিতাটিও অতীত প্রেমের ন্িগ্ধ স্বতিমূলক । জীবন-সায়াহে 
কবির মনে পড়েছে অতীতের কোন আাবণমুখর দিবসের নতনেন্র ছাত্রীর 

কথা যে কবির মনের অগোচরে প্রীতিচিহ্ন বেখে গেছে । 

স্থানে বলেছেন-__ 

তবে 

এই কবিতায় এক 

প্রবল বরিষণে 

শু হল দিকের মুখ, 
আকাশ যেন নিরুৎস্থক, 

নদীপারের নীলিমা! ছায় 

পাও্ড আবরণে । 

কর্ম দিন হারাল দীম।, 
হারাল পরিমাণ, 

বিন! কারণে ব্যথিত হিয়া 

উঠিল গাহি গুঞরিয়া 
বিছ্যাপতি-বরচিত সেই 

ভরা-বাদর গান । 

এই অৎশটির সঙ্গে কবির প্রথম ঘৌবনে চন্দননগরে গজা-সালিধ্যে বাসের 
স্মৃতি গভীরভাবে জড়িত । জীবনস্বতি-তে কবি 

১, আীজগদ্ষীশ ভট্টাচার্য, কবিমানসী (১৯৬২ ), পৃ ৩৮৮ 

লিখেছেন - “আমার 



১১৬ ববীন্দ্রকাব্যেতর শেষ পধায় 

গঙ্জাতীরের সেই সুন্দর দিনগুলি, গঙ্গার জলে উৎসর্গ করা পুর্ণ বিকশিত পদ্ম 
ফুলের মতো! একটি একটি করিয়া ভাসিয়া যাইতে লাগিল। কখনো বা 
ঘনঘোর বর্ধার দিনে হারমোনিম্ম যন্তজ্রযোগে বিগ্যাপত্ির 'ভরা বাদর- 

মাহ ভাদর” পদটিতে মনের মতো ক্র ব্সাইয়া' বষার রাগিণী গাহিতে গাহিতে 
বুষ্টিপাত-মুখরিত জলাধারাচ্ছন্ম মধ্যাহৃ খ্যাপার মতো! কাটাইয়) দিত্ভাম 1১১ 

বুদ্ধ বয়সে গঙ্জাতীরে এসে কবির পুনরায় পুরানো স্মৃতি ও বিশেষ করে 
কাদম্ববী দেবীর কথা মনে পড়েছে । তাই তিতনি বলেছেন-__ণগিয়েছে তার 

ছায়ামুরতি কালের খেয়াপারে |” 

“নাট্যশেষ কবিতাটিও চন্দননগরে বচিত। এখানে, কবি বিশ্বকে 

রঙজমঞ্চের সঙ্গে এবং মানুষকে নটনটীর সঙ্গে তুলনা করেছেন । মানুষ 

নেপথ্যলোক থেকে দেহ-হুদ্-সাজে নটরূপে এই ধরাতলে আবিভূণ্ত হয়। 
তারপর কালের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে এই জীবনে যবনিকাপাত্ত হয়। মানুষ 

বিশ্বরঙ্গম্ষ থেকে অপস্যত হয়। কবিও আজ জীবন-গোধূলিতে উপনীত, 
তিনি জীবনের ভাঙা ঘাটে বৃদ্ধ বটবৃক্ষের ছায়ায় এসে পৌছেছেন । যেখানে 
তার জীবন-নাট্যের প্রথম অন্ক অভিনীত হয়েছে, সেই স্থবতি কবির মনে 

জেগে উঠেছে । তখন সহসা ঘার সঙ্গে পরিচয় হল, তার প্রভাব সমস্ত জীবনে 
পরিব্যাঞ্ত হল । কিন্ত তারপর-_ 

সহসা রাত্রে সে গেল চলি 

যে রাত্রি হয় না কভু ভোর । অদৃষ্টের ঘে-অঞ্জকি 

এনেছিল স্ধা, নিল ফিরে । সেই যুগ হল গত, 

সে ভাঙা যুগের "পরবে কবিতার অবরণ্য-লতায় 

ফুটিছে ছন্দের ফুল, দোলে তার গানের কথায় । 
সেদিন আজিকে ছবি হৃদয়ের অজস্ত1 গুহাতে 

অন্ধকার ভিস্ভিপটে ; এ্ক্য তার বিশ্বশিল্প সাথে । 

জীবন নাটের প্রথম অঙ্কের একটি বিশিষ্ট চরিত্র কাদশ্বরী দেবীর কথা ম্মরণে 

আসাও বিচিত্র নম» । এই বেদনা কবি আজীবন হৃদয়ে বহন করেছেন । 

“পোড়ে বাড়ি কবিতাটি অতীত প্রেমের বেদনায় আচ্ছন্ন । কবি তার 

হান্ানে। প্রেমের একটি স্মতিচিতঅ এঁকেছেন এখানে । অতীতে কবির 

১. জীবনম্মতি € ১৯৬২ )* পৃ ১১৬ 
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জীবনে প্ররিয়া-সান্দিধ্য ঘটেছিল, সমগ্র জগৎ কবির কাছে সুন্দর হয়ে উঠেছিল । 
বহুদিন কেটে গেছে, কবির সেই প্রেমজীবনের স্বৃতি বিবর্ণ হয়েছে । 

আলোহীন গানহীন হৃদয়ের গহন গভীরে সেদিনের কথাগুলি ছুর্লক্ষণ বাছুড়ের 
মত যেন ঝুলে রয়েছে । প্রিয়ার সে দিনটি আজ পোড়ো বাড়ির মত, তার 

লক্ষী ছেড়ে গেছে, বিস্বৃতির অগগাছায় পথ ভরে গেছে, ছুংস্বপ্রের নিঃশব্দ 

বিলাপে তাকে ভুতে-পাওয়া ঘর বলে মনে হচ্ছে । 

“বিদ্রোহী কবিতাটি চন্দননগরে বাসকালের আর একটি ফসল । জীবনের 
শুষ্ক €গোধুলিতে অতীতের স্মৃতি মর্প্রানস্তের তৃষ্ণা উপস্থিত করেছে । কবি 

আকাজিক্ষিত বস্তুকে লাভ করতে পারেন নি, কিন্তু ভিক্ষুকের বিক্ততা তার 

মধ্যে নেই । বরং তিনিন অপ্রান্ডি-জনিত বেদনার জন্য অদৃষ্টের বিরুদ্ধে 

বিদ্রোহ করবেন । স্বপ্রের বঞ্চনাযস় জীবনকে না ভরিয়ে ব্যর্থতাকে কঠোর 

বীষের দ্বারা জয় করবার শক্তি অর্জন করতে চেষ্টা করবেন ॥ 

“গীতচ্ভবি” কবিতাটিও চন্দননগরে রচিত । কবি তার মানসী প্রিয়ার 

সঙ্গীতকে বিশ্লেষণ করেছেন । এই সঙ্গীত রহস্যময়, সৌন্দধময় । এই সজীতের 

স্বরে কবি-মন বিশ্ব-রহন্তের গভীরে প্রবেশ করে__ 

যেখানে বিদ্যুৎ সুশ্প্রছায়। 

করিছে বূপের খেলা, পরিতেছে ক্ষণিকের কায়া, 

আবার ত্যজির। দেহ ধরিতেছে মানসী আকুতি__ 

সেই তো। কবির কাব্য, সেই তো তোমার কণ্ডে গীতি । 

জাগরণ” কবিতাটি একটি বিশিষ্ট কবিতা । এই কবিতাটি সম্পকে 

অধ্যাপক শ্রাজগদীশ ভষ্টাচাষ বলেছেন__বীথিকার শেষ কবিতা “জাগরণ-এ 
কবি এই দিনগুলিকে € চন্দননগরের গঙ্জাবাসের কথা ) টতন্যলোকে আকম্মিক 

কল্লাস্তরের সঙ্গে তুলনা করেছেন ।৯ দেহে মনে সুপ্তি খন ভর করে তখন 
জগৎ মিথ্যা বলে মনে হয় । নিদ্রা শুন্ঠতায় তখন হে স্বপ্লের স্ন্টি হুস্ 

তাকেও তখন সত্য বলে মনে হয়। €স নিদ্রা ভেঙে চিত্ত খন এক ন্ৃতন 

পৃথিবীতে জেগে ওঠে তখন মেই জগৎকেই সত্য মনে হয় ॥। স্বপ্পে দেখ। নিশ্চিত 

রূপ তখন অনিশ্চিত মনে হয়-_ 

১. শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্য, কবিমানসী ( ১৯৬২ )* পু, ৩৮৫ 
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তাই ভাবি মনে 

যদি এ জীবন মোর গাঁথা থাকে মায়ার স্বপনে, 
মৃত্যুর আঘাতে জেগে উঠে 

আজি্কার এ জগৎ অকস্মাৎ যায় টুটে, 

সবকিছু অন্য এক অর্থে দেখি, 

চিত্ত মোর চমকিয়। সত্য বলি তারে জানিবে কি। 

সহসা কি উদ্দিবে স্মরণে 

ইহাই জাগ্রত সত্য অন্যকালে ছিল তার মনে। 

কবিতাটি শাস্তিনিকেতনে ফিরে রচনা করেন । কবিতা একটি তাত্বিক 

অর্থ থাকলেও কবি বুদ্ধ বয়সে স্মতিলোকে জেগে উঠেছেন ।) এই স্থত্তিলোক 
তার কাছে প্রত্যক্ষ কল্র-অভিজ্ঞত]। | 

পন্রপুট-এর কয়েকটি কবিতার মধ্য কবির অস্তরতম পরিচয় পাওয়া 

যায় । পাঁচ সংখ্যক কবিতায় বলেছেন, জীবনে আমরা অপ্রাপণীয়ের বেদন। 

বহন করে চলেছি । কবির স্বপ্ন, কল্পনা সবই আচ্ছন্ন করে আছে তার 

মানসীর স্বতি । সন্ধ্যার মামাবিষ্ট নিবিড় অন্ধক্ষণে খোল] ছাদে সেই নারী 
একা গান করছে, যার মর্ার্থ- যে চলে গেছে তাকে আর ডাক। যাবে না। 

এখানেও কবির মন স্বতিলোকবিহারী । 

“বার সংখ্যক কবিতাটি একটি বিশিষ্ট কবিতা । জ্রীবন-সুন্ধ্যা় কবি 

টৈশোর যৌবনের স্বতি রোমস্থন করেছেন-__ 

বসেছি অপরাহে পারের খেয়া ঘাটে 

০শেষ ধাপের কাছটাতেত ! 

কালো জল নিঃশব্দে বয়ে যাচ্ছে পা! ডুবিয়ে দিয়ে । 

জীবনের পরিত্যক্ত ভোজের ক্ষেত্র পড়ে আছে পিছন দিকে 
অনেক দিনের ছড়ানে। উচ্ছিষ্ট নিয়ে । 

কবিতাটিতে কবির অতীত প্রেমের স্মৃতি ও €বদনা এবং জীবনের অসম্পূর্ণতার 
স্বীকৃতি আছে । জীবন-সায়াহ্ে কবি মানবেতিহাসের ল্ষ্ট নিত্য-মানবকে 

অন্ধ! নিবেদন করেছেন । | 
শ্যামলী কাব্যগ্রন্থে দেখা যায় প্রাত্যহিক জীবনের ক্ষুদ্র ক্ষুত্র মুহূর্গুলির 

মধ্য দিয়ে কবি-মন স্মতিলোকে প্রয়াণ করেছে । এখানে সাধারণতঃ অতীত 
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প্রেমের স্মতিই লক্ষ্য করা ঘাকস । কবি ঘে প্রিমতমার কথা বলেছেন তিনিই 

সেই পুরবী-যুগের মৃত্ত্যু-বিচ্ছিন্া প্রিক্সা। এই গ্রন্থের কবিতাগুলির মধ্যে 
কয়েকটিতে কবির ব্যক্তিগত স্মৃতি এবং অন্ত কয়েকটিতে স্থত্তিচারণার 

মনোভাব লক্ষ্য করা যায় । 

“বিদায়-বরণ' কবিতায় বুট্টিভৈজ। প্রহরগুলির সঙ্গে কবি নারীনবপের 

তুলনা করেছেন । এই প্রহরগুলিকে কবি ধরে ব্াখতে চেয়েছেন; কিন্তু এর! 

অভিমানিনী ঘোমটাপর। নারীর মত মুখ ফিরিয়ে চলে যায়__ 

তাদের ধরি ধরি করে মন্টা, 

ভাবি বেধে রাখি লেখায়; 

পাশ কাটিয়ে চলে যায় কথাগুলে। । 

এ কানা নয়, হানি নয়, চিজ্তা নয়, তত্ব নয়, 

যত কিছু ঝাপসা হয়ে যাওয়। রূপ, 

ফিকে হয়ে যাওয়া] গন্ধ, 

কথ হারিয়ে যাওয়। গান, 

তাপহারা স্মতি-বিস্বতির ধুপছায়1__ 
সব নিয়ে একটি মুখ-ফিরিয়ে-চলা স্বপ্রছবি 

ঘেন ঘোমটা পর1 অভিমানিনী । 

কবির মন দিনাস্তের সন্ধ্যাদীপ জ্বালিয়ে ওকে বিদায়বরণ করতে চায়। এই 

কবিতা এবং “মিলভাডা” নামক অপর একটি কবিতা সম্পর্কে অধ্যাপক জ্রীজগদীশ 

ভট্টাচার্য বলেছেন-_“কবিতা! ছুটিতে বৌঠানের প্রকাশ স্পষ্ট ।৮১ শিঙনি 
'বিদায়বরণ' কবিতার “ঘোমটা পরা অভিমানিনী'-র চিআটি বৌঠানের বলে 
অন্গমান করেছেন । কিন্ত মক্তব্যটি সর্বতোভাবে ঘেনে নেওয়া যায় লা। 

একটিমাত্র উপমার মধ্য দিয়ে আমরা নিঃসংশয্মিতভাবে উক্ত মন্তব্য করতে 

পানি না।- এটি একটি নিছক কাব্যক উপম। হওয়াও অসম্ভব নয়। 

“মিলভাডা” কবিতাটিতে কবির প্রথম যৌবনের প্রেমস্থতির রামস্থন 

আছে । বহুলোকের সংসারের মাঝখানে কবি এবং তার প্রেমিকার নিভভত 

জগৎ সৃষ্টি হয়েছিল । কিন্তু তারপর তাঁদেব জীবনের গাথনি গেছে ভেডে, 

তাদের পথ গেছে ভিন্ন হয়ে । তারপর অনেকদিন গত হয়েছে, কিম্ত কবি- 

১. শআ্রীজগদীীশ ভট্টাচাঘ, কবিমানসী (১৯৬৯ ),পু ৪০৩ 



সিইও রবীন্দ্রকাব্যের শেষ পরায় 

জীবনে সেই “যৌবনের মায়ার প্রভাব আজও কাটে নি। বাম্ভব জগৎ 
থেকে কবির যৌবন-সখী হারিয়ে গেলেও কবির মনে তার স্থবতি অক্ষয় । 

কবির নৃতন জীবনযাত্রার পথে পুরানো প্রেমের স্তি জীবনবীণায় অন্থক্ষণ 
ধ্বনিত হচ্ছে-_ 

তবু জল আসে চোখে । 

এই সেতারে নেমেছিল তোমার আড্খলের 

পথম দরদ, 

এর মধ্যে আছে তান জাছু । 

এই তরীটিকে প্রথম দিয়েছিলে ঠেলে 

কিশোর বম্মসের শ্টামল পারের থেকে ও 

এর মধ্যে আছে তার বগ। 

আজ মাঝনদীতে সারিগান গাইব যখন 

তোমার নাম পড়বে বাধ 

তার হঠাৎ তানে। 

এই কবিতাটি সম্বন্ধে বিভিন্ন সমালোচক একটি দিকের প্রতি ইঙ্জিত 
করেছেন; তা হল কবির ব্যক্তি-জীবনের স্মৃতি । এই কবিতাটি প্রসঙ্গে 

অনেকেই তার টকশোর-জীবনের সঙ্গিনীর কথা উল্লেখ করেছেন । ভ. 

ক্ষদিকাম দাস বলেছেন -_-“কবির ঠৈশোবের ক্ষণসবীর স্মৃতি নিয়ে জল্পন৷ 1৮১ 

শ্রীউপেন্দ্রনাথ ভষ্রাচার্২ও মনে করেছেন কবির অতীত স্থির প্রতিফলন 

হয়েছে এখানে--“কবিতারটিতে কবির ব্যক্তিগত জীবনের কতকটা ছায়স! 
পড়িয়াছে বলিয়া বোধ হয়।”২ এখানে লেখক শুধুমাত্র ব্যক্তিগত শ্থৃতির 

কথ। উল্লেখ করেছেন, কিন্তু কোন বিশেষ ব্যক্তি বা ঘটনার কথা বলেন নি। 

কিল্ভত অধ্যাপক শ্রীজগদীশ ভষ্টাচার্ধ কবিতাটিতে রবীন্দ্রনাথের কবৌঠানের 
স্বতিন কথা বলেছেন- “শ্যামলীর পমিলভাড কবিতাটিতে কবিচিভের অভ্তরজ 

কথাটি যেমন কুগ্ঠাহীন, তেমনি বেদনামধুর । শেষসপ্তক-এর 'তেতালিশ' 
সংখ্যক কবিতাম্স কবির যে আত্মপরিচয় পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে, শ্যামলী-র 

“মিলভাঙা, যেন তারই পুনশ্চ ভাষণ । পূর্ববর্তী অধ্যাক্সে আমরা দেখেছি 

পি শি 

১. ড.ক্ষুদ্দিরাম দ্বাস, চিত্রগীতময়ী রবীক্দ্রবাণী (১৯৬৬ ), পু. ২৮০ 

২. ড. উপেকন্দ্রনাথ ভট্টাচাধ, রবীন্দ্রকাব্য পরিক্রমা! € ১০৩৪ ), পৃ- ৬১৪ 



শ্বতিচাবণ ও শেষ পধায় ১২১ 

প্রাঞ্চেট১যোগে কবি তার নতুন বৌঠানের সঙ্গে যেন মুখোমুখি বসে কথ! 
বলছেন । 'মিলভাডা, কবিতাটিতেও ছুজনে সুখোমুখি বসে কথ। বলার ভঙ্গিটি 
অনন্ত হয়েছে ।”১ কবিতাটি পড়ে বাস্তবিকই ধারণ! হয়, এর মধ্যে 

অতীত জীবনের স্মৃতি হয়ত মিশে আছে। তবে এটা ঘে তার বৌঠানের 
স্বৃতি এমন কথা৷ বোধ হয় নিশ্চিত করে বলা যায় না । 

“কনি”” “অস্বত”, হঠাৎ দেখা”, "ছুর্বোধ প্রভৃতি কাহিনী-কাব্যগুলির মধ্যে 
কবি প্রেমের ত্বব্ূপ বিশ্লেষণ করেছেন এবং নেই সঙ্গে স্বতি ও বিরহের মধ্যে 
প্রেমের সার্থকতা-_-একথাও বল হয়েছে । “হঠাৎ দেখা” কবিতায় একটি 

₹ক্ষিপ্ত প্রশ্ন ও উত্তরের মধ্য দিয়ে কবি বলেছেন, যে দ্দিন চলে যায় ত৷ 
একেবারেই বিলুগ্ত হয় না, স্মতির আকাশে তারা বেঁচে থাকে__ 

বাইরের আকাশের দ্বিকে ভাকিয়েই শুধোল, 

আমাদের গেছে যে দিন 

একেবারেই কি গেছে, 

কিছুই কি নেই বাকি । 
কবির উত্তর-__ 

রাতের সব তারাই আছে 

দিনের আলোর গভীরে । 

হ্ামলী-র পরবতী ছুটি কাব্যগ্রস্থ মূল কাব্যপ্রবাহের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে 
সংযুক্ত না হলেও স্মৃতিচিত্রণের দিক দিয়ে এদের কিছু মুল্য আছে । এই 
কাব্য ছুটি হল খাপছাড়া এবং ছড়ার ছবি । এর মধ্যে ছড়ার ছবি গ্রস্থের 

কবিতাগুলিতে কবির &শশব-স্বৃতির চিত্ররূপ লক্ষ্য করা যায় । বুদ্ধ কবি 

পুনরায় যেন তার বাল্য-জীবনে প্রবেশ করে অতীত স্বতির আবেশে 

বিভোর । “কাঠের সিঙ্গি',' “প্রবাসে', বালক", আতার বিচি” প্রভৃতি 

কবিতায় কবির স্মৃতিচারণ লক্ষ্য করা যায় । ছেলেবেল। গ্রশ্থের ভূমিকাক্স 

কবি বলেছেন-__“কিছুকাল হুল, একট। কবিতার বইয়ে এর কিছু কিছু চেহার! 

দেখ! দিয়েছিল, সেট পছ্যের ফিল্মে । বইটার নাম ছড়ার ছবি। তাতে 
বকুনি ছিল কিছু নাবালকের, কিছ দাবালকের । ভাতে খুশীর প্রকাশ ছিল 

অনেকটাই ছেলেমানুষি খেয়ালের ।”২ 

১. আজগদ্দীশ ভট্টাচাধ. কবিমানলী (১৯৬২ ) পু ৪০৪ 
২. রবীন্দ্ররচনাবলী ২৬ থও (বি. ভা. ১৩৬৪ ). পৃ ০৮৫ 



১২২ ববীজ্কাব্যের শেষ পধা। 

“কাঠের সিঙ্গি কবিতাটি কবির বাল্যকালের একটি খেলার স্মৃতি । এই 

প্রসঙ্গে তিনি ছেলেবেলায় বলেছেন__“আবরও একটা খেল। ছিল, সে আমার 

কাঠের সিঙ্গিকে নিয়ে । পুজায় বলিদানের গল্প শুনে ঠিক করেছিলুম 
সিঙ্গিকে বলি দিলে খুব একটা কাগ্ড হবে । তার পিঠে কাঠি দিয়ে অনেক 
কোপ দিয়েছি । মস্তর বানাতে হয়েছিল, নইলে পুজো হয় না__ 

সি মামা কাট্রম 
আন্দি বোসের বাটুম 

উলুকুট ঢুলুকুট ঢ্যামকুড় কুড়, 
আখরোট বাখরোট খট খট খটাজস 

পট পট পটাস ।৮১ | 

কবিতাটির মধ্যে বাল্যকালের কাঠের নিঙ্গিকে নিয়ে খেলার চিত্র আছে । 

“প্রবাসে” কবিতাটি চিত্রধমা । কবিমন চিরচঞ্চল । তাই তিনি কোথাও 

বেশীদিন অবস্থান করতেন না। কবিতাটি আলমোড়ায় রচিত । এখানে বসে 

কবির মনে পড়েছে বহুদিন পুর্বের এক প্রবাসের স্বততি_ 

বাক্সে নিলেম ভন্তি করে, নিলেম ঝুলি থলে, 
বাংলাদেশের বাইরে গেলেম গঙ্গাপারে চলে । 

লোকের মুখে গল্প শুনে গোলাপ খেতের টানে 

মনটা গেল এক দৌড়ে গ/জিপ্ুুরের পানে । 

১২৯৪ সালে রবীন্দ্রনাথ সপরিবারে গাজিপুরে গিয়ে কিছুদিন বসবাস করেন। 

এখানেই তিনি মানসী-র €কন্দ্রীয় কবিতার অনেকগুলি রচনা করেন। উক্ত 

প্রবাসে” কবিতাটিতে গাজিপুরের স্থানিক শোভার বর্ণনা করা হযেছে 

বহুদিন পর আবার । মানসী-র কোন কোন কবিতায় এ স্থানের বর্ণন। 

আছে ॥। মানসী কাব্যের ভূমিকায় তিনি বলেছেন__"শ্তনেছিলুম গাজিপুরে 
আছে গোলাপের ক্ষেত ।----" তান্পি মোহ আমাকে প্রবলভাবে টেনেছিল । 

----০ একখানা বড়ো! বাংল! পাওয়া? গেল, গঙ্গার ধাবেও বটে, কিন্ত গঙ্গার 

ধারেও নয় । প্রায় মাইলখানেক চর পড়ে গেছে, সেখানে যবের ছোলার 

শর্ষের ক্ষেত? দূর থেকে দখা যায় গঙ্গার জলধারা, গুণ-টানা নৌকো? 

১ রবীক্দ্ররচনাবল ২৬ থণ (বি. ভা" ১৩৬৫ ), পু ৫৭৪ 
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চলেছে মস্থরগতিতে । বাড়ির সংলগ্ন অনেকথানি জমি, অনাদৃত* 

বাংলাদেশের মাটি হলে জঙ্গল হয়ে উঠত। ইদার1 থেকে পুর চলছে নিস্তব্ধ 
মধ্যান্ে কলকল শব্দে । ঢগোলক-চাপার ঘন পল্লব থেকে কোকিলের ডাক 

আসত রৌদ্রতগ্ত প্রহরের ক্লাস্ত হাওয়ায় । পশ্চিম কোণে প্রাচীন একট! 
মহানিম গাছ, তার বিস্তীর্ণ ছায়াতলে বসবার জায়গা । সাদ] ধুলোর রাস্ত। 
চলেছে বাড়ির গা ঘেষে, দূরে দেখা যায় খোলাব-চাল-ওয়াল পল্লী 1৮২ 

এরই পাশাপাশি যদ্দি প্রবাসে কবিতা থেকে উদ্ধৃত করা যায় তাহলে আমরা! 

হুবহু একই চিত্র দেখতে পাব-_ 

আটচাল। ঘর, ডাহিন দিকে সবজি-বাগানখান। 

শুশ্দষ। পায় সার] ছুপ্পুর, জোড়া বলদটান। 

আকাবাক। কল্কলানি করুণ জলের ধাবায়-_ 

চাকার শব্দে অলস প্রহর ঘুমের ভাবে ভারায়। 

ঈদারাটার কাছে 
বেগনি কলে তুঁত্তের শাখা রডিন হযে আছে । 

অনেক দূরে জলের রেখা চরের কুলে কুলে, 

ছবির মতো নৌকে। চলে পাল-তোলা মাস্তলে । 

সাদ। ধূলে। হাওয়ায় ওড়ে, পথের কিনারায় 

গ্রামটি দেখা যায় । 

খোলার চালের কুটীর গুলি লাগাও গায়ে গায়ে ॥ 

“পণ্মায় কবিতাটিও স্্তিচিত্র । প্রথম জীবনে জমিদাবীর কাধ পরিচালনা 

উপলক্ষে ব্বীন্দ্রনাথকে দীর্ঘকাল বাংলাদেশের, বিশেষ করে উত্তরবঙ্গের 

গ্রামাঞ্চলে অবস্থান করতে হয়েছিল । সেই সময় তিতনি পদ্মার তীরে এবং 

পদ্মানদীর উপর বোটে দিন কাটিয়েছেন । এই যুগের কাব্যফসল “সানার তরী," 
এবং আর একটি অনবদ্য স্যষ্টিসম্তার তার ছোট গল্পগুলি। এই কবিতাটিতে 

তার 'পদ্মা" বাসের স্মৃতি এবং সেখানকার পারিপাশ্থিকের বর্ণনা স্থষ্ঠভাবে 

ফুটে উঠেছে । 
“বালক' কবিতাটিতে রবীন্দ্রনাথের বাল্য-জীবনের স্বতি । কবি ছেলেবেলা 

ও জীবনম্মতি-তে তার বাল্যকালের যে বর্ণনা দিয়েছেন তারই প্রতিচ্ছবি 

». মানসী, শ্চনা 
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কবিতাঁটিতে । জীবন-স্বতিতে তে কিশোরীনাথ চট্টোপাধ্যায়েক্র উল্লেখ আছে, 

ভার কথ! বলেছেন কবিতাটিতে এইভাবে-__ 

কঙ্কালী চাটুজ্জে হঠাৎ জুটত সন্ধা হলে; 

ব। হাতে তার থেলো হু'কো, চাদর কাধে ঝোলে। 

জীবনস্থতি-তে বলেছেন__-“এ হেন সংকটের সমম হঠাৎ আমাদের পিতার 
অচ্ছচক্ষ কিশোরী চাটুজ্জ্যে আসিয়। দাশ রায়ের পাঁচালি গাহিয়া অতি 

দ্রুতগতিতে বাকি অংশটুকু পুরণ করিক্স1! গেল ।”৯ 
“আতার বিচি, কবিতাটিও স্মতিম্লক । কবিতাটিতে বাল্যরস-প্রধান 

হয়েছে । এখানে তিনি শিশু বয়সের একটি ঘটনার কথা উলেথ করেছেন । 

বালক রবীন্দ্রনাথ দোতলার পড়ার ঘরের বারান্দার কোণে জড়ো কর। ধুলোর 

মধ্যে পুতেছিলেন একটি আতার বিচি । অদম্য কৌতুহল ছিল' ফলাফলের 

জন্য । পড়ার চেয়ে উর দিকেই ছিল কবির মনোযোগ । | 
কিন্ত যেদিন মাস্টার ওর দিলেন মৃত্যুদণ্ড, 

কচি কচি পাতার কুঁড়ি হল খণ্ড খণ্ড, 

আমার পড়ার ক্রুটির জন্তে দায়ী করলেন ওকে, 

বুক যেন মোর ফেটে গেল, অশ্রু ঝরল চোখে । 

শুধু কবির ক্ষোভ, বালককে এভাবে শাস্তি না দিলে, কিছুদিন পরেই ০! চারাটি 

আপনি শুকিয়ে যেত। এ বিষয়ে জীবনস্থতি-র মধ্যেও উল্লেখ আছে-_-“বশ 

মনে পড়ে, দক্ষিণের বারান্দার এক তোণে আতার বিচি পু তিয়। রোজ 

জল দিতাম । সেই বিচি হইতে ঘে গাছ হইতেও পাতে এ কথা মনে করিয়া 

ভারি বিস্ময় এবং উৎস্থক্য জন্মিত ৮২ কবি ছেলেবেলা গ্রঙ্থেও এ বিষয়ের 

উল্লেখ করেছেন__“বারান্দার এক কোণে ঝাট দিয়ে জম করা ধুলোর মধ্যে 

পুঁতেছিলুম আতার বিচি । কবে তার থেকে কচি পাতা বেরুবে দেখবার 

জন্তে মন ছটফট করছে $ নীলকমল মাস্টার উঠে গেলেই ছটে গিয়ে তাকে 

দেখে আস! চাই, আর দেওয়া চাই জল । শেষপধস্ত আমার আশা মেটে 

নি। যে ঝাটা একদিন ধুলো জমিয়েছিল সেই ঝাঁটাই দিয়েছিল ধুলো! 
৮) 

[ 

১. জীবনস্মরতি ( ১৯৬২ ), পৃ ১৫ 

২- পুবোক গ্রন্থ, পৃ. ১১ 

৩. ব্বীন্দ্ররচনাবলী ২৬ খণ্ড €( বি- ভা. ১৩৬৪ ) পু, ৬০৮ 
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ছড়ার ছবিব্র পরবর্তা তিনটি কাব্যগ্রশ্থে প্রকাশ্টভাবে স্বতিচারণ। লক্ষ্য কর! 

যায় নাঁ। প্রাস্তিক-এ মৃত্যুর দ্বারদেশ থেকে ফেরা কবির টচতন্্যলোকে গভীর' 
আলোড়ন উপস্থিত হয়েছে । প্রৌঢ কবি শুভ্র নিত্যজ্যোত্তির সন্ধান 
পেয়েছেন । ফেঁজুতি-তে কবি যে সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বালানোর মানস করেছেন, 
সেই প্রদীপই আকাশ-প্রদীপ কাব্যে অধিকতর উজ্জল হয়ে উঠেছে । এই 
কাব্যে কবি কল্পনার আকাশ-প্রদ্ীপ জ্বালিয়ে অতীতের হারিয়ে যাওয়া 

দিলের দিকে গোধুলি-ধুলর দৃষ্টি মেলে ধরেছেন । ছেলেবেলী-য় কবি গছ্ে যে 
অতীত ধ্যান করেছেন আকাশ-প্রদীপ-এ তারই পছ্যময় প্রকাশ । প্রথম 

জীবনের ঘটনাগুলিকে কবি আকাশ-প্রদীপ-এর আলোয় উজ্জ্বল করে তুলতে 
চাইছেন । গ্রন্থটি উৎসর্গ করেছেন আধুনিক কবি স্থধীন্দ্রনাথ দত্তকে । উত্সর্গ- 
পত্রের এই লেখাটির মধ্যেও কবির কালচেতনা স্পষ্ট । তিনি যেন অতীত ও 

বর্তমানের মধ্যে সাঁকো বাধতে চাইছেন_"বয়সে তোমাকে অনেক দুরে 
পেরিয়ে এসেছি, তবু তোমাদের কালের সঙ্গে আমার যোগ লুগ্তপ্রায় হয়ে: 
এসেছে, এমনতরো অন্বীকৃতির সংশয়-বাকা তোমার কাছ থেকে শুনিনি ।”১ 

এই কাব্যে কশোর-যৌবনের নানা স্বতিকে আকার দিয়ে আক। হয়েছে । 

বোধের অস্পষ্ট চিহ্ৃগুলি ভাষায় ধরে রাখার প্রয়াস এখানে । কালজ্বোতে 

ভঙ্গুর বস্ত্র মৃত্তিগুলিকে স্বতি চিরজীবী করে রাখতে চায় তার দ্বিতীম্ব 
রূপন্ষ্টির মধ্য দ্িয়ে। কবি মনে করেছেন এই নশ্বর জগতে বস্তমৃত্তি ধ্বংস 
হয়ে গেলেও কবির কল্পনা-রচিত মৃত্তি চিরস্থায়ী । “ভূমিকা” কবিতাম্স. 
বলেছেন__ 

আমি বদ্ধ ক্ষণস্থায়ী অন্তিত্বের জালে, 

আমার আপন-রচ। কল্প রূপ ব্যাপ্ত দেশে কালে । 

“যাত্রাপথ, কবিতাটিতে কবির বাল্যকালের বহু পুস্তক পঠনের স্বতি 

বণিত হয়েছে । “দিন-ফুরানে। ক্ষীণ আলোতে' কবির পুরানো কথা মনে, 
পড়েছে__ 

কত্তিবাসী ব্রামায়ণ সে বটতলাতে ছাপা, 

দিদিমায়েক্স বালিস-তলায় চাপা । 

১. ব্রবীক্ররচনাবলী ২৩ খণ্ড (বিঃ ভা: ১৯৫৮), পু ৭২ 
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আলগ! মলিন পাতাগুলি দাগী তাহার মলাট, 
দিদিমায়ের মতই ষেন বলি-পড়া ললাট । 

মায়ের ঘরে চৌকাঠেতে বারান্দার এক কোণে 
দিন-ফুরানে। ক্ষীণ আলোতে পড়েছি এক মনে । 

স্কল-পালানে' কবিতায় কবি ব্বীকারোক্তির সঙ্গে জীবনস্বতি ও 

'ছেলেবেলা-র রবীন্দ্রনাথকে মিলিয়ে নিতে কোন অস্থবিধা হয় না । জীবন- 

স্বৃতি-তেত তিনি স্বীকার করেছেন স্থলেন্ বাধাধরা গণ্ডি তাকে বাধতে পাবে 

নি__“ইহার পর ইস্কষুলে যাওয়া আমার পক্ষে পূর্বের চেয়ে আরও অনেক 
কঠিন হইয়া উঠিল । নানা ছল করিয়া বেঙ্গল একাডেমি হইদেত পলাইতে 
শুর করিল।ম ।৮- “মাস্টারি শাসন ছুর্শে' সিধ কেটে কি অন্দরে উপেক্ষিত 

নির্জন বাগানে পুরানো আমড়া গাছের কুঞ্চিত বনক্কলে পিঠ প্রুরখে উদার 
প্রাকৃতিক পরবেশে স্থবুৃহতৎ আলস্য ভোগ করতেন । সে বয়দে প্রাণের 

প্রসার ছিল, সহজ কোন ভাবনার স্তুপ মনের সহজ গতিকে রোধ করে নি। 

শেষ বনের এই কবিতাটিতে স্মতভির সঙ্গে মননের সুষ্ঠু সংঘোগ ঘটেছে__ 
হেন কী আদিম সীকো। 

ছিল মে মনে 

বিশ্বের অদৃশ্ঠ পথে যাওয়ার আসার প্রয়োজনে । 

ধ্ৰনি' কবিতাটির মধ্যে কবির বাল্যকালের কল্লনাপ্রবণতার পুনরাবুত্তি 

লক্ষ্য করা ঘায়। কবিতাটিতে রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা উন্মেষের স্যত্র খুজে 
পেয়েছেন অনেক সমালোচক ;__-" ধ্বনি” কবিতাটি রবীন্দ্রনাথের কবিসতা। 
উন্মেষের শ্ভর-পরম্পর। অন্ধাবনেন্র পক্ষে ছুর্ঘভ উপকরণ । কবি জীবনের 

উধালশ্নেই প্রতিভা স্বর বিকাশের ভ্তরগুলি কেমন করে সকর্মক হয়েছিল, 

শব্দায়মান এই বন্ুন্ধরা কিভাবে রবীন্দ্রনাথের ধ্বনি-সতর্ক শ্রুতির মাধ্যমে তার 

কল্পনাপ্রব্ণ চিত্তে অসীমতামুখী করে তুলত, এই কবিতায় কবি অলস ভাবনার 

অনুলেখনচ্ছলে তার কযম্সেকটি অসামান্য অনুভূতির ইতিহাস বিধ্ত করে 

রেখেছেন ।”২ বাল্যকালে রবীন্দ্রনাথের জীবন কঠোর নিয়ম ও শাসনে বদ্ধ 
ছিল, বাড়ির বাইন যাওয়! বারণ ছিল । ফলে বিশ্বপ্রকৃতি ও জনজীবনকে দূর 

থেকে দেখার জন্য প্রকৃতি ও জীবন সম্বন্ধে একটা রহস্তময় উপলব্ধির সুযোগ 

১. জীবনম্মতি (১৯৬২ )* পৃ- ৬ 

২. ভ্ড. অরুণকুমার বহু, রবীন্দ্রবিচিষ্তা (১৩৭৫ ), পু. ৩১৫ 
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হয়েছিল । বাল্যকালে চিলের স্তীক্ষ সর, পাড়ার কুকুরের কোলাহল, 
ফেব্রিওয়ালাদের ভাক, রাস্তার সহিসদের ভাক, পাতিহাপের স্বর, স্কুলের ঘণ্টা 

কবির “সষ্প্ে তারে বাধা মনকে আঘাত করত । আজ শেষ প্রহবের ঘণশ্টাধ্বনি 

বুদ্ধ কবিকে-_ 

কেবল ধ্বনির ঘাতে বক্ষস্পন্দে দোলন ছুলায়ে 
মনেরে ভূলায়ে 

নিয়ে যায় অন্তিত্বের ইন্দ্রজাল সেই কেন্দ্র স্থলে, 

বোধের প্রতুযুষে যেথা বুদ্ধির প্রদীপ নাহি জলে । 

কবিতাটিতে বালকের অনুভূতির সঙ্গে প্রবীণের ভাবন। যুক্ত হয়ে গেছে । 

এই ধ্বনি আদি পিতামহীর বিশ্ব-পাচালির ছড়ার মত ইঙ্গিতের অন্রপ্রাসে 

গড়া । তাই কবির মন ধ্বনির ইঙ্গিতের মধ্য 

অন্তঃপুরে প্রবেশ করেছে । 

“জল' কবিতাটিতেও কবির বাল্যম্মতির ছায়! পড়েছে । কবিতাটির 

প্রথম দিকে দূর থেকে পুকুরের জলকে তেখে কবি মনে মনে অসম্ভব কল্পনার 

সাধ মিটিয়েছেন ! যারা জলের সঙ্গে অনায়াসে পরিচিত হতে পেরেছে 

তাদের কবি স্বাধীন মনে করেছেন । কবিতাটিতে কবি যে পুকুর ও বৃদ্ধ বটের 

উল্লেখ করেছেন তার পরিচয় পাওয়া যায় জীবনস্মতি-র মধ্যে-_“জানালার 

নিচেই একটি ঘাট-বাধানে। পুকুর ছিল । তাহার পূর্ব ধারের প্রাচীরের গায়ে 
প্রকাণ্ড একটা চীনা বট-_দক্ষিণধারে নারিকেল শ্রেণী । গণ্ডি বন্ধনের বন্দী 

আমি জানালার খড়খড়ি খুলিয়। প্রায় সমস্তদিন সেই পুকুরটাকে একখানা 
ছবির বহির মতো! দেখিয়া দেখিয়া! কাটাইয়। দিতাম 1-.....পুক্ষরিণী নির্জন 

হইয়া গেলে সেই বটগাছের তলাটা আমার সমস্ত মনকে অধিকার করিয়া 

লইত । তাহার গুঁড়ির চারিধারে অনেকগুলো ঝুরি নামিম্না একটা অন্ধকারময় 

জটিলতার স্থষ্টি করিয়াছিল ।”১ উক্ত কবিভাটিতেও দেখা ঘায় কবি সেই বট 

ও পুকুরের সঙ্গে মানসিক আত্মীয়তা স্থাপন করেছেন-__ 
পূর্বতীবে বৃদ্ধ বট প্রাচীন প্রহরী 
গ্রস্থিন শিকড়গুলো কোথা পাঠাত নিরালোকে 

ঘেত পাতালের নাগলোকে ॥ 

দিয়ে বিশ্বরহস্তের অদৃশ্য 

১৯, জীবনম্মতি € ১৯৬২ ), পৃ ৭ 
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সেই পুকুরের 

হি আমি দোসর দূরের 
বাতায়নে বসি নিরালাম্ম, 

আকাশ-প্রদীপ-এর কবিতাগুলিতে কবির বাল্যজীবনের স্থতি অতি 

অপরূপ ন্দপ লাভ করেছে । তবৌঠান কাদত্বী দেবী কবির বাল্য- 

কৈশোরের সঙ্গী ছিলেন । তার স্বতিও আকাশ-প্রদীপ-এ অতি উজ্জ্রলভাবে 

চিত্রিত ॥ এছাড়াও বাংলার প্রাচীন ছড়া ও পাঁচালীগুলি রবীন্দ্রনাথের 

শৈশবে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল । পুরানে! ছড়াকে। অবলম্বন করে 

লেখ! ছুটি কবিতা পাওয়! যায় এই গ্রন্থে । ছুটিতেই ৫শশবস্মক্তি ও বার্ধক্যের 
বিষঘ্নতার মিশ্রণ । এই ছুটি কবিতা হুল “বধূ” এবং ণঢাকিরা, ঢাক বাজায় 

খালে বিলে” । 

আটাত্তর বছর বয়সে লেখা “বধূ কবিতাটির সঙ্গে কবির বাল্যকালের 

একটি ঘটনার ঘনিষ্ট যোগ আছে । কবি জীবনস্থতি-ততে বলেছেন__-“তকলাস 

ষুখুজ্যে আমার শিশুকলে অতি ভ্রতবেগে মস্ত একটা ছড়ার মত হলিয়া 

আমার মনোরগুন করিত । নেই ছড়াটার প্রধান নায়ক ছিলাম আমি এবং 
তাহার মধ্যে একটা ভাবী নায়িকার নিঃসংশয় সমাগমের আশা অতিশঙ্ক 
উজ্জ্লভাবে বনিত ছিল ।”৯ কবিতাটিতে শৈশব অভিজ্ঞতা ত্রৌট কবির 

লেখনীতে গাম্ভীবময় ও রহস্যম্ক্স হয়ে উঠেছে-__- 

ঠাকুরমা ভ্রততালে ছড়া যেত পড়ে__ 
ভাবখানা মনে আছে-__“বউ আসে চতুর্দোল। চড়ে 

আম-কাঠালের ছায়ে, 
গলায় মোতির মাল।, সোনার চরণচক্র পায়ে ।৮ 

বালকের প্রাণে 

প্রথম সে নারীমন্ত্র আগমনী গানে 

ছন্দের লাগাল দোল আধখধোজাগা কল্পনার শিহর দোলায়, তারপর 

“সেকাল মিলাল” । বর্ষণঘন শ্রাবণের -বিনিন্র নিশীথে ষে বধূ-আগমন-গাথা 

বেজেছে, সেদিনও গত হুল । একদিন অকস্মাৎ কোন মায়াময়ীর স্পর্শে 

১. জীবনম্মতি ( ১৯৬২ )' পৃ- ৩৯ 
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ব্রহন্যের তীব্রতভায় দেহে মনে জাগাল হর্ষ”, 'নান্দীমন্ত্রআগমনী” গানের মধ্য 
দিয়ে কবি বিশ্বরহস্তের মূলে প্রবেশ করেছেন। কল্পনার এই বহস্যমস্তা শেষ 
পর্যায়ের কাব্যকে ৫বশিষ্ট্য দান করেছে । রবীন্দ্রনাথের বাল্য, ট&কশোনর ও 

পরিণত বয়সের নাবী-চেতনার ইঙ্গিত আছে কবিতাটিতে । কবিতাটির শেষ 

অংশে কবির প্রশ্বের যে উত্তর নারী দিয়েছে তাতে কবিতাটি বাল্যম্বৃতি ও 
ছড়ার লোক থেকে অনেক উধ্ৰ উঠে গেছে -__ 

ইঙ্গিতে জানায়েছিল, “আমি তারি দূত, 
সে রয়েছে সব প্রতাক্ষের পিছে, 

নিত্যকাল সে শুধু আসিছে । 

নক্ষভ্রলিপির পন্দে তোমার নামের কাছে 

যাব নাম লেখা রহিয়াছে 

অনাদি অজ্ঞাত ষুগে সে চড়েছে তার চতুর্দোল।, 
ফিন্িছে দে চির-পথভ্োল। 

জ্যোতিফের আলোছায়ে, 

গলায় মোতির মালা, সোনার চরণচক্র পায়ে 

ণাঁকিরা ঢাক বাজায় খালে বিলে কবিতাটিতেও ছড়ার প্রভাব আছে । 
“ঝাপসা স্বতি'ন্ থেকে কবির মনে আছে-_ 

ণাকিরা ঢাক বাজায় খালে বিলে, 

হ্ন্দরীকে বিয়ে দিলেম ভাকাতদলের মেলে ।” 

সময় এগিয়ে গেছে । তাই এ ছড়ার ব্যথার মুল্য কমে গেছে এবং ছবিটা 

ফিকে হয়ে গেছে । তাই কবি ম্বীকার করেছেন-__ 

বিয়ের পথে ভাকাত এসে হরণ করলে মেয়ে, 
এই বারতা ধুলোয় পড় শুকনো পাতার চেয়ে 

উত্তাপহীন, ঝৌঁটিয়ে ফেল। আবর্জনার মতো ! 

কবিতাটির শেষাংশে এই পুত্রানে। ছড়াটির সঙ্গে একটি সাম্প্রত্তিক ঘটনাকে যুক্ত 

করা হয়েছে । হঠাৎ অন্ধ কলুবুড়ির কালাম জান গেল তার নাতনিটিকে গায়ের 
কোন খুনী চুরি করে নিয়ে গেছে-_ 

বুক ফাটানো! এমন খবন্স জড়ায় 
জেই সেকাজের সামাহ্য এক ছড়ায় । 

ববীশ্রকাব্য-_৯ 
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শাস্ত্রমানা আন্িকত। ধুলোতে যায় উড়ে-__ 
“ভপায় নাই বে, নাই প্রতিকার” বাজে আকাশ জুড়ে । 

অনেক কালের শব্দ আসে ছড়ার ছন্দে মিলে__ 

'ঢাকিরা ঢাক বাজায় খালে বিলে ॥ 

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের বিবাহের পর নববধূর আবির্ভাবে অস্তঃপুরের বুহস্য ও 
আকর্ষণ ছুনিবার হয়েছিল । ই রহন্যলোকে প্রবেশের জন্য অনুক্ষণ কবির 

প্রয়াস আকাশ-প্রদীপ-এর “কাচা আম” কবিতাটিতে প্রকাশ করেছেন-__ 
তিনটে কাচা আম পড়েছিল গাছতলায় 

চত্রমাসের সকালে স্ব রোদ্ছুবে || 

কিন্তু কবি অস্থির ব্যগ্রত। অনুভব করলেন না আমগুলি কুড়িসে নেওয়ার জন্য, 
কারণ বদল হয়েছে পালের হাওয়। । এরপর এই তিনটি আমকে অবলম্বন করে 

কবির মন যাত্রা করেছে অতীতের দিকে-_ 

গোড়াকার কথাট। বলি । 

আমার বয়সে এ বাড়িতে যেদিন প্রথম আসছে বউ 

পরের ঘর থেকে, 

সেদিন যে-মনট। ছিল নোঙর ফেলা নৌকে। 
বান ডেকে তাকে দিলে তোলপাড় ক'রে । 

কবির কাছে সেই বালিকাবধু ছিল বিস্ময়ের অদৃশ্ঠ রশ্মি দিয়ে ঘেরা । তার 

ডুরে শাড়ি কবির মনে আবর্ত স্ট্টি করত । তিনি নানাভাবে চচষ্টী করেছেন 

তার সঙ্গে ভাব জমাতে । এই ছুজনের মধ্যে আলাপের সেতু বচন করেছিল 
এই কাচ! আম । বয়েস বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ১শশব-উন্মাদন। হাস পেতে থাকে । 

অতীত থেকে কবির যন বর্তমানে ফিরে এসেছে বিষণ্ন স্বীকৃতির মধ] দিয়ে-_ 
বম্মস বেড়ে গেল । 

একদিন সোনার আংটি পেয়েছিলুম ওর কাছ থেকে : 
তাতে স্মরণীয় কিছু লেখাও ছিল ॥ 

সান করতে সেট পড়ে গেল গঙ্গার জলে, 

খুজে পাই নি। 
এখনো কাচা আম পড়ছে খসে খসে 

গাছের তলায়, বছরের পরু বছৰ । 

ওকে আর খুঁজে পাবার পথ নেই। 



স্থৃতিচারণা ও শেষ পধায় 

শ্যামা কবিতাটিও তবৌঠানের স্মৃতিতে পুর্ণ । এ কবিতা কিশোর প্রেমের 
বাবীক্দ্িক ইতিহাস । ৫কশোরের প্রথম নারী-চেতনার কাব্যরূপ এখানে । শ্যাম। 

ছিল এক নব-কিশোরী এবং “ছিল তার কাছাকাছি বয়স আমার? | ভীরু সলজ্জ 

বালক কবি এই কিশোরীকে কাছ থেকে দেখতে ছিধাবোধ করতেন । এই 
'শ্যামা ঘেন বালকের স্বপ্নের কিনারে মায়া দিয়ে গড়া দেহ নিয়ে বাস করত । 

তারপর জানাশোনা যখন বাধাহীন হল, তখন-_ 

একদিন নিয়ে তার ডাক নাম 

তারে ডভাকিলাম্। 

একদিন ঘুচে গেল ভয়, 

পরিহাসে পরিহাসে হল দৌহছে কথা বিনিময় । 

শ্লেষে কৌতুকে ক্রমশ উভয়ের পরিচয় হল নিবিড়তর । কিন্ত-_ 

তবু ঘুচিল না 
অসম্পূর্ণ চেনার বেদন। । 
সুন্দরের দূরত্বের কখনে। হম না! ক্ষত, 
কাছে পেয়ে নাপাওয়ার দেয় অফুরস্ত পরিচয় । 

১৩১ 

পুলকে বিষাদে মেশ। দিন পরে দিন 
পশ্চিমে দিগন্তে হয় লীন । 

জীবনপ্রান্তে কবি শৈশব উকশোরের পুলকে-বিষাদে-মেশা দিনগুলির নবরূপায়ণ 

করেছেন তার কলনায় । 

'জানা-অজানা” কবিতায় ঘরের পুরানো আসবাবের মধ্য দিয়ে কবি 

অতীতের স্পর্শ অনুভব করেছেন, যদিও তার নৃতন কালের কাছে মূল্যহীন, 

অতীতের ছায়া মাত্র । অতীত-বর্তমানের মধ্যে 'জানা-অজানার মাঝে সরু 

এক ইচতন্যের সাঁকে'কে উপলব্ধি করেছেন কবি । যদিও তিনি কবিতার 

শেষে বলেছেন__ 
অতীতের দিনগুলি 

মুছে ফেলে অস্তিত্বের অধিকার । ছায়া তার 

নৃতনের মাঝে পথহারা 

কবিতাটি শুধুমাত্র অতীতের স্থতিমূলক বলে মনে হলেও সমালোচক এর 

মধ্য থেকে কবির ব্যক্তিগত জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার দিকে অন্গুলি 

নির্দেশ করেছেন__ 



১৩২ রবীন্দ্রকাব্যের শেষ পর্ধাম্স 

টেবিলে হেলানে! ক্যালেগ্ডার, 
হঠাৎ ঠাহর হল আটই তারিখ 1*- 

এই অংশটি সম্বন্ধে অধ্যাপক শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্য বলেছেন-_-* “জানা-অজানা” 
কবিতায় একটি সংকেত লুকিয়ে আছে । সারাজীবন রবীন্দ্রনাথ একবারই 
মাত্র এই সংকেতটি ব্যবহার করেছেন |” সংকেতটি হল কবিতাটিতে “আটই 
তারিখ'-এর উল্লেখ । কারণ ১২৯১ সালের আটই টবশাখ রবীন্দ্রনাথের নৃতন 
বৌঠানের মৃত্যু হয্সেছিল । এই মস্তব্যকে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করা যায় না। 
কারণ এই বৌঠানের প্রভাব রবীন্দ্রনাথের জীবনের গভীরে প্রবেশ করেছিল । 

তাই তার প্রথম জীবনের স্মৃতি পরবর্তী জীবনেও উজ্জল হযে জেগে ছিল । 
আর দ্বিতীয়তঃ বলা যায় শেষ পর্যায়ে রবীন্দ্রনাথের মন অতীত ' দিকে তার 

গোধুলি-ধুসর দৃষ্টি মেলে ধরে ছিল এবং আকাশ-প্রদীপ কাব্যের কয়েকটি 
কবিতায় বৌঠানের স্বতির প্রত্যক্ষ পরিচয় আছে । তাই এই সমস্ত দিক দিয়ে 

বিচার করলে সমালোচকের উক্ত মন্তব্য যথার্থ বলেই মনে হয়। 

কবি জীবনের শেষ প্রান্তে এসে স্বপ্নময় &শশব টকৈশোরের হারানো দিন- 
গুলির দিকে পুনরায় মনোনিবেশ করেছেন । "পঞ্চমী" কবিতায় বলেছেন__ 

আজ খুলিম্পাঁছি 

পুরানো স্বতির ঝুলি__ 

দেখি নেড়েচেড়ে 

ভুলের ছুঃখগুলি । 

ভুলের হছুঃখে ভর! পুরানো স্বতিশুলি কবির আবার নৃত্তন করে মনে আনার 

মধ্যে একটি সহজ সম্ভোগের আনন্দ আছে । দীর্ঘপথ পরিক্রমা সেরে কবি 

কৌতুকের দৃষ্টিতে অতীতকে দেখেছেন। ফেলে আসা অতীতকে কল্পনার 
রঙ মিশিয়ে মধুর করে তুলেছেন । 

শেষ পর্যায়ের কাব্যে কবির অন্যান্য অন্কভূতির সঙ্গে মৃতুযচেতনা চলেছে 

পাশাপাশি । তাই শ্ৃত্যুর ঘনিষ্ঠ সান্দ্িধ্যে বসে কবি অতীতকে জীবনের উজ্জ্বল 

পটভূমিকাম্মরূপ ব্যবহার করেছেন । নবজাতক কাব্যে ব্যক্তিগত জীবন- 
পর্থালোচনামূলক কবিতাগুলির মধ্যেও স্বতিরূপায়ণ দেখতে পাওয়া যাবে । 

“শেষ দৃষ্টি কবিতায় গোধূলি বেলাক় আখির শেষদৃষ্টির দিনে অতীতের 
ফান্তনদিনের দান নিব্পণ করেছেন । অতীতের রঙিন স্বৃতি তার বর্তমানের 
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ধূসর প্রহরকে রডের স্পর্শ দিয়েছে । অতীতের বেদনা ও আনন্দের মধ্যে কবি 

চিরস্তন মাধূর্ব ও অনির্বচনীয়তা অন্ভব কর্রেছেন-__ 

বা গিয়েছে তার অধর! ব্ধপের 

অলখ পরশখানি 

য। রয়েছে ভারি তারে বাধে স্বর, 

দিক সীমানার পারের সদর 
কালের অতীত ভাষার অতীত 

শুনায় দৈব্বাণী ॥ 

“শেষহিসাব' কবিতার মধ্যে কবির অতীত পথ পরিক্রমার ইতিবৃত্ত । 

কবি উপলব্ধি করেছেন তার জীবনের সমাপ্তি ঘনিয়ে আসছে ; তাই জীবনের 

প্রাপ্তি ও অপ্রাপ্তির হিসাব-নিক।'শ করেছেন, এরাই তাকে পথ চলার শক্তি 

ও উৎসাহ জুগিয়েছে । 

“েষবেলা” কবিতায় জীবনের শেষ প্রান্তে উপনীত কবি অতীত-চারণার 

মাধ্যমে বিগত জীবনকে স্মরণ করেছেন । কবি নিজের জীবনের সঙ্গে একটি 

বৃক্ষের তুলনা করেছেন । আসন সমাণ্তির বেদনা কবিভারটিকে বিষণ্ন করে 
তুলেছে । কবির জীবনন্দপী বৃক্ষটি আজ জীর্ণ-শীর্ণ। মানুষের নয়ন-মনের তৃপ্তি 
সে আর বিধান করতে পারে না । কিন্ত-__ 

একদিন ডাল ছিল ফুলে ফুলে ভর 

নান। রঙ করা । 

জীবনের সই লীলাচাঞ্চল্যের কাল আজ অবসিত । কিন্ত জীবনের বস মনের 

অভ্যন্তরে গাড়তা প্রাপ্ত হয়েছে । জীবনে আজ তাই রঙ লেগেছে প্রাবীণ্যের__ 

যে অতীত পরিচিত সে নৃতন বেশে 
সাজ-বদলের কাজে ভিতরে লুকালো__ 

বাহিরে নিবিল দীপ, অস্তরে দেখা ঘাক্স আলো । 
গোধূলির ধূসরত ক্রমে সন্ধ্যার 

প্রাঙ্গণে ঘনাম্ম আধার । 
মাঝেমাঝে জেগে ওঠে তারা, 

আজ চিনে নিতে হবে তাদের ইশারা । 
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গোধূলির বর্ণাঢ্যত। রাজি অন্ধকারে গাঢ়তা লাভ করে; বাজ্মিতে তারকা 
হয়ে ওঠে উজ্জল । €তমনি জীবনের গোধুলিতে মৃত্যুরাত্রির সামনে কবির 
স্বতিগুলিও তারকার মত উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে । 

“শেষ কথ।' কবিতাটিতেও কবির মৃত্যুর দ্বারদেশে বিগত জীবনের স্মথতি 
রূপায়ণ লক্ষ্য করা যায় ।__ 

চিনে নিই, এ লীলার শেষপরিচয়ে 
কী তৃমি ফেলিয়। গেলে, কী রাখিলে অস্তিম সঞ্চয়ে | 

সানাই রবীন্দ্রনাথের শেষ প্রেম-কাব্য । এই কাব্যের কিতাগুলি তার 

“শেষ বণস্তের ফসল" । কবিতাগুল কবির অন্তরঙ্গ 55115 বহন 

করছে । এই কাব্যের স্থর ক্ষীণ বিদাক্সী বিষগ্রতার স্থ্র এবং; কবিতাগুলি 

অতীতমুখী । অনেক পুরানে। কথা এখানে নৃতনভাবে পরিবেষণ করা হয়েছে 

বিদায় ক্ষণের বেদনায় । পুরবী যুগের সেই স্মৃতিময় ককুণ প্রেম আবার 
নৃতনভাবে ধরা পড়েছে সানাই কাব্যে । অধিকাংশ কবিতাই দৃরবন্তিনী 
লীলাসজিনীর স্থতি এবং ঠকশোর যৌবনের প্পরেমস্থতির স্মারক ॥। এই কাব্যের 

অনেকগুলি কবিত। গানের ধরনে লেখ। । আজাবন কাব্যে যে লীলাসঙ্গিনীর 

ধ্যান করেছেন কবি, এবার সুরের মধ্যে তাকে ধরতে চাইলেন |. এই সমস্ত 

কবিতায় একটি অচরিতার্থতার বেদনা বার বারই €বেজে উঠেছে ; কারণ 

জীবনের গোধূলি লগ্ন উপস্থিত এবং অতীত প্রেমের স্মতি ক্রমশঃই ক্ষীণ হয়ে 

আসছে । এই কাব্যের নামকরণ সম্বন্ধে অধ্যাপক শ্রীজগদীশ ভ্টাচাধ বলেছেন-__ 

“মানশীর উদ্দেশ্তটে তার এই শেষ পপুস্পাঞ্লি'র “সানাই, নামকরণটি বিশেষ 
তাৎপর্যমস্তিত। কাদম্বরী দেবীর মৃত্যুর পর থেকে কবি-মানসে বাশি বা 
সানাই বা নহবতের আবেদন বাণ বার বিচিভ্রভাবে ক্রিয়াশীল হয়েছে ।৮১ 

এই মন্তব্যটি সর্বতোভাবে ত্বীকার করা যায় না॥। কাদশ্বরী দেবীর বিচ্ছেদজনিত 

বেদনাবোধ তার প্পেম-স্বৃতিমূলক কবিতাগুলির কিছু অংশ অধিকার করে 
থাকলেও সানাই কাব্যের স্বতিচিত্রণ বিগত দিনের কোন বিশিষ্ট স্মৃতি নয় । 

এখানে স্থতি একটা অস্পষ্ট-প্রায় অনুভূতি বা আবেগের পরিমণ্ডল রচনা করেছে । 

একটি অজানা স্বতিলোক-শাম়িত1 নায়িকার উদ্দেশে বেদনা ও বিচ্ছেদবিরহ 
কবি তাগুলির প্রেরণা । 

১. শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্য, কবিমানসী ( ১৯৬২ ), পৃ ৪২৮ 



স্মতিচারণা ও শেষ পর্যায় ৮১৩৫ 

কাব্যের প্রথম কবিতাতেই, “দূরের গান'-এ বলেছেন তার দৃষ্টি দুরের 
দিকে প্রসারিত । তার কানে ওপারের আহ্বান এসে পৌছেছে । তিনি 
নিকটতমাকে আজ উপলব্ধি করছেন “অজানার অতিদূর পারে” । সেই 
প্রেমিকার উদ্দেশ্যেই তার অন্বেষণ__ 

বাস। হারা মোর মন 
তাক্সার আলোতে কোন্ অধরাকে করে অন্বেষণ 

পথে পথে 
দূরের জগতে । 

“আসা-যাওয়া” কবিতাটি একটি হুম্বাক্সতন নিটোল লিরিক কবিতা । জীবনে 
ভালবাসার আবির্ভাব এবং অন্তর্ধানের পর সেই আগমনের স্বত্তি কবিকে ব্যথিত 

করেছে । কারণ ভালবাসার আবির্ভাব-মুহ্র্তটিকে কবি যথাযোগ্য আহ্বান 
জানান নি-_ 

ভালোবাসা এসেছিল 

এমন সে নিঃশব্দ চরণে 

তারে স্বপ্প হয়েছিল মনে, 

দিই নি আসন বিবার । 

বিদায় সে নিল ঘবে, খুলিতেই দ্বার 

শব্দ তার পেয়ে, 

ফিরায়ে ভাকিতে গেম ধেয়ে । 

তখন সে স্বপ্ন কায়াহীন, 

নিশীথে বিলীন-_ 

দ্ূরপথে তার দীপশিখা 
একটি রক্তিম মবীচিক1। 

'জ্যাতির্বাম্প কবিতায় কবি সংসারের শত সহন্বের মধ্যে স্পষ্ট হয়ে জেগে 

থাক প্রিয়ার স্মতি অন্ধ্যান করেছেন। কবির জীবনে এই মানসীর 

আবির্ভাবকে একটি মহান ঘটনা বলে চিহিত করেছেন কবি ।-_ 

অনস্তের সমুদ্র মন্থনে 
গভীর রহস্য হতে তুমি এলে আমার জীবনে । 

উঠিয়াছ অতলের অস্পষ্টতাখানি 
আপনার চারিদিকে টানি । 

নীহারিকা বহে যথা কেন্ছ্রে ভার নক্ষত্রেরে ঘেরি, 
জ্যোতির্ময় বাম্প-মাঝে দুরবিন্দু তারাটিরে হেরি । 



১৩৩ ব্রবীন্দ্রকাব্যের শেষ পধায় 

এই 'দূরবিন্বু, তারার উল্লেখ রবীন্দ্রকাব্যে নানাভাবে মূর্ত হয়ে উঠেছে। 
'আকাশ-প্রদদীপ-এর স্বতি-চিত্রায়ণের মধ্যেও এই তারকার উল্লেখ লক্ষ্য করা 
যায় । ভূমিকার কবিতারটটিতে বলেছেন-_ 

সেই তারকাই তেমনি চেয়েই আছে 

অন্তলোকেক প্রাস্তদারের কাছে । 

এই কবিতাটির সঙ্গে তুলন প্রসঙ্গে শ্ীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় বলেছেন-_ 
“এই কবিতাটি পুরবী-র “তারা” কবিতাটির কথ। স্মরণ করাইয়া €দয়-_"ওই 
কি আমার হবে আপন তারা” । আজ জীবনের সন্ধ্যায় | আসিয়া প্রথম 
জীবন-প্রত্যুষের গ্রুবতারার কথ! কি মনে হইতেছে ?”১ এই( তারার উপম। 
রবীন্দ্রনাথের প্রথম জীবনের কাব্যেও লক্ষ; করা যায়। কা 

“উপহার” কবিতাটিও এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় । এখানেও কবি-মনে প্রিয়া 

তারার ন্যায় বিরাজিতা-_ 

বুঝি গো সন্ধ্যার কাছে শিখেছে সন্ধযার মায়া 
ওই আখি ছুটি__ 

চাহিলে হৃদয়পানে মরমেতে পড়ে ছায়। 
তারা উঠে ফুটি । 

এই প্রসজে অধ্যাপক শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্য বলেছেন-_-“বলাই বাহুল্য কবিতাটি 
নতুন বৌঠানকে উত্সগিত । সেই তারাই তার জীবন-সন্ধ্যার শেষ তারা ব্ূপে 
দেখা দিয়েছে ।”২ 

এরপর এই কাব্যের কতকগুলি কবিতার নাম করতে হয় ঘেগুলি একই 

দিনে এবং একই ভাবাদর্শে চিত। কবিতাগুলি হল-_'অনাবৃষ্টি”, “নতুন 
বউ”, “গানের খেয়া অধরা? এবং “ব্যথিতা” । প্রতিটি কবিতাই বিচ্ছেদ- 

বেদনায় কাতর এবং অপ্রাপ্তিজনিত দীঘশ্বাসে মুখর | 
“অনাবুষ্টি কবিতায় জীবন-গোধুলিতে প্রেমের গভীর অচবি তার্থতার 

বেদন। কবির মনকে ব্যাকুল করেছে-_ 

প্রাণের সাধন কবে নিবেদন 
করেছি চরণতলে, 

অভিষেক তার হল না তোমার 
করুণ নয়নজলে | 

১. জ্রীপ্র ভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, রবীন্র্গীবনী ৪র্থ খণ্ড (১৬৭১), পৃ- ১৫৯ 
২. গ্রাজগদ্দীশ ভট্টাচার্য, কবিমানলী (১৯৬২), পৃ- ৪১৬ 



স্বতিচারণা ও শেষ পর্যায় ১৩৭ 

এই কাব্যের অধিকাংশ কবিতাতেই স্ুদুরবত্তিনী প্রিম্বতমার স্মতি। 
অতীতের প্রেমস্মতি যেন নৃতন মায়ামোহ রচনা করেছে । 'অনেক হানানে। 
ক্র হারানো ব্যথা ফিতে এসেছে । এই প্রৌঢ় খতুর কাব্যে আবার পুরানো 
রঙ দেখ দিয়েছে “নতুন রড” কবিতায়__ 

এ ধুসর জীবনের গোধূলি, 
ক্ষীণ তার উদাসীন স্মতি, 

মুছে আসা সেই মান ছবিতে 

রঙ দেয় গুঞনগীতি । 

'গানের খেয়া, কবিতাতেও "অতীত কালের মুরতি এসেছে । নতুন কালের 
বেশে । “অধরা” কবিতাতে কবি “গত ফসলের পলাশের রাঙিযারে' কাব্য- 

রূপ দিয়েছেন । “মানসী” কব্তারট্টিতে পন্মাবক্ষে বাসের অতীত স্থতি 
প্রতিকলিত হয়েছে__ 

তখন তব্রণীবাস 

ছিল মোর পন্মাবক্ষ-পরে । 
বামে বালুচরে 

সবশুন্ত শুভ্রতার না পাই অবধি । 

কিন্ত এই কবিতাটির শেষাংশে কবির ষে মানসিকতার পরিচয় পাওয়া ঘাম 
তা সমগ্র শেষ পর্যায়ের কাব্যের একটি টৈশিশ্ট্য। স্মতিচারণামস অতীতকে 

আকড়ে ধরার মধ্যে আসক্তির পরিচয় পাওয়া ঘায়। ববীক্্রনাথের মধ্যেও এই 
আসক্তি দেখা যায়; কিস্ত তার এই আসক্তি গভীব অনাসক্তিজনিত। তাই 

কবি এই ধরনের কবিতাক্ম বাইরের দিক থেকে একটি বৈরাগ্যের ভাব 

দেখিয়েছেন-__ 

বাহিরেতে বাণী মোর হল শেষ, 

অস্তরের তারে তাবে ঝংকারে রহিল তার রেশ । 

শুধু একখানি 

স্ত্রচ্ছিন্্ বাণী 

সেদিনের দিনাস্তের মগ্রস্থতি হতে 

ভেসে যায় শোতে । 



১৩৮ ব্রবীন্দ্রকাব্যের শেষ পর্যায় 

“মায়া” কবিতায় কবির স্মৃতির বিলাস । জীবন-সায়াহে বাস্তবে প্রিয়ার 
আবির্ভাব অপেক্ষা স্বতিলোকচারিণী প্রিক্া কবির অধিক কাম্য । “যুগ্রাস্তরের 

প্রিয়ার স্বতি কবির মনকে আচ্ছন্ধ করে আছে । কবি কল্পনায় প্রিয়াকে 

লানারূপে আস্বাদন করেন । কবির আশঙ্কা জীবন-সন্ধ্যায় প্রিয়ার আবির্ভাব 

হলে বাত্ডভব ও কল্পনার মিল হবে না 

যদি জীবনের বর্তমানের তীরে 

আস কতু তুমি ফিরে 

স্পষ্ট আলোয়, তবে 

জানি না তোমার মামার সঙ্গে 
কায়ান্প কি মিল হবে । 

প্রিয়ার সঙ্গে কবির সম্পর্ক শুধু এ জীবনের নর, কালের অতীত প্রান্তে 

কোন এক অবরূপলোকে সঙ্গীতের পথে উভয়েক্স পরিচয় হয়েছিল । “গানের 

স্মৃতি” কবিতায় কবি সেই অনন্তকালের প্রকার উদ্দেশ্টে বলেছেন__ 

*** আজে। এই অন্ধকারে জ্বালো। 

সেই সায়াহের স্মৃতি, যে নিভে নক্ষত্রসভার 

নীহারিকা ভাষা তার প্রসারিল নিঃশব্দ প্রভায়__ 
যে ক্ষণে তোমার শ্বর জ্যোতির্লোকে দিতেছিল আনি 

অনস্তের পথ-চাওয়। ধরিক্রীর সকরুণ বাণী । 

যৌবনে কবি ঘে প্ররিয়্াকফে অনেকের মাঝে পেয়ে সম্যক উপলব্ধি করতে 

পারেন নি. আজ যৌবন-মধ্যান্ছের পাল তশেষে যখন সন্ধ্যা প্রদীপ জ্বালা হল 

তখন কবি নিজের মাবে তাকে অন্কুভব করলেন । “অবশেষে কবিতায়-__ 

একেল।র ঘনে তাকের একা। 

চেয়ে দেখি, কথা কই চুণে চুপে, 

প[ই ন্তারে না পাওয়া ব্ধপে । 

সাানাই-এর অধিকাংশ কবিতাতেই কবির অতীত প্রেষকে ঘিরে রোমাণ্টিক 

মনোভঙ্ীর পরিচয় । এই ধরনের কবিতাগুলির সঙ্গে কবির প্রথম যুগের 
মধুর প্রেমের কবিতান্রই সাদৃশ্ত আছে । রবীন্দ্রনাথ নারীকে তেমন ব্যক্তি- 
দীমান্ন মধ্যে অনুভব করেছেন তেমনি তাকে অন্যরূপে সমস্ত জাগতিক 

সম্পর্কের উধ্র্বে বিশ্বময়ী রূপে কল্পনা! করেছেন । প্রথম যুগে তার এই জাতীয় 
কবিতা হুল “মানস-স্ন্দক্ী”, “অন্তর্যামী”ত “জীবনদেবতা' ইত্যাদি । সানাই 
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কাব্যেও এই সর্ববন্ধনমুক্ত নারীর স্মতি-সম্বজিত ছুটি কবিতার সাক্ষাৎ পাওয়। 

যায় ॥ এগুলি হল “বিপ্লব” এবং «শষ-অভিসার” । 

“বিপ্লব কবিতাটিতে কবি মানসীর কুদ্রাণী পের কল্পনা করেছেন । এই 

রূপের মধ্যে জীবন-গোধুলিতে তিনি আবার জীব্নদেেবতার সন্ধান পেয়েছেন । 
মহাকালের তাগুবনৃত্যে সেই স্থন্দরী নর্ভকীর কিন্কিণী ছিন্ হয়েছে, সীমস্ভের 

সাথি এবং কঠহার চান্িদিকে ছড়িয়ে পড়েছে__ 
নিষ্টুর নৃত্যের ছন্দে মুদ্ধ-হস্তে-গাখা পুম্পমালা 

বিশ্রন্ত দলিত দলে বিকীর্ণ করিছে রঙশাল। । 

মোহমদে ফেনায়িত কানায় কানায় 

যে পাজথানায় 

মুক্ত হত রসের প্লাবন 

মত্ততার €শষপাল1 আজি মে করিল উদ্যাপন । 

“শেষ অভিসার” কবিতায় ঈশানকোণে মসীকষ্ঙ মেঘপুঞ্জ এবং আসন্ন ঝড়ের 
বেগের মধ্য দিয়েই তার অভিসার-_ 

ছুধোগের ভূমিকায় তুমি আজ কোথা হতে এলে 
এলোচুলে অতীতের বনগন্ধ মেলে । 

জন্মের আরম্ভপ্রাস্তে আর-একদিন 

এসেছিলে অগ্রান নবীন 

বসন্তের প্রথম দৃূতিকা।, 

এই তব শেষ অভিসারে 

ধরণীর পাবে 

' মিলন ঘটায়ে যাও অজানাব্র সাথে 

অন্তহীন রাতে । 
সানাই-এর পরের কাব্যমগুলটিতে রবীন্দ্রনাথের এক নবতর পরিচয় পাওয়া 

যায়। এখানে কবি রবীন্দ্রনাথ ও দার্শনিক রবীন্দ্রনাথের সমন্বয় হয়েছে । এই 
কাব্যগুলিতে কধির চিত্ত “দেশহীন কালহীন আদি জ্যোতি"র ধ্যানে নিবন্ধ। 
তবু কবিকে “মর্ত্যের মধুরতম আসক্তি, ঘিরে ছিল॥। এই কাব্যগুলি হুল 

রোগশয্যায়। আরোগ্য, জন্মদিনে, শেষলেখা । এই কাব্যগুলিরও স্থানে স্থানে 

কবির স্মৃতিচারণ! লক্ষ্য কর। যায় । 
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বোগশয্যায্স কাব্যের ৩ সংখ্যক কবিতায় জীবনের শেষবেলায় কবি 

তাদেরই স্মরণ করেছেন যাদের আবির্ভাব হয়েছিল কবির জীবন-প্রভাতে । 
জন্ধ্যার ছায়ার মভ তারা! মিলিয়ে গিয়েছে । বান্তবে তাদের অস্তিত্ব না 

থাকলেও কবির মনে তাক! ভীড় কবে আছে 

আজকে তারা এল আমার 

স্বপ্লোকের ছুয়ার ঘিলে ; 
স্হান সব ব্যথা যত 

একতার তার খুঁজে ফিরে। 
প্রহর পরে প্রহর যে যাক্ষ, 
বসে বসে কেবল গনি 
নীরব জনের মালার ধ্বনি 
অন্ধকারের শিরে শিরে । 

আরোগ্য-এর "১৩ সংখ্যক কবিতায় প্রথম জীবনের প্রেমের স্মৃতি ও শেষ 

জীবনের প্রেমের ব্ূপ বর্ণনা করেছেন । তরুণ বয়সে ভালবাসার আবির্ভাবে 
কবির যনে এক বন্ধনহীন উল্লাস স্থষ্টি হয়েছিল । আজ প্রৌঢ় বয়সে প্রোমের 

সেই ধৈর্যহার। চঞ্চল নপটি পরিবব্তিত হয়ে ন্িিগ্ধ গাক্ভীর্য লাভ করেছে-__ 

আজ সেই ভালোবাস ন্সিগ্ধ সান্ত্বনার স্তন্ধতাম 

রয়েছে নিঃশব্দ হয়ে প্রচ্ছন্গ গভীরে । 

তপশ্ষিনী রজনীর তারার আলোক তার আলো, 
পুজারত অরণ্যের পুম্প অধ্যে তাহার মাধুরী । 

রবীন্দ্রনাথ ছিলেন প্রক্তি-প্রেমিক কবি । তাই পৃথিবী থেকে শেষ 
বিদায়ের ক্ষণেও প্রাকৃতিক দৃশ্ট বিশেষতঃ অতীতে যে প্রাকৃতিক পরিবেশ 

কবিকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল তার স্থতি রবীন্দ্রনাথ আজীবন বহন 

করেছেন । গাজিপুর, পল্মাতীর ও বোলপুরের স্বতিকে রবীন্দ্রনাথ শেষবারের 

মতো আরোগ্য-এর কবিতায় তুলে ধরেছেন । “৩ সংখ্যক কবিতায়__ 

মনে পড়ে কতদিন 
ভাঙা পাড়িতলে পদ্মা 
কর্মহীন প্রৌঢ় প্রভাতের 
ছায়াতে আলোতে 

"আমার উদ্বাস চিন্তা দেয় ভাসাইয়া 

ফেন?য় ফেলায় । | 
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*৪, সংখ্যক কবিতায় কবির মর্ত্য মমতা ও প্রকৃতি প্রেমের অপূর্ব প্রকাশ । 
মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে উপনীত হয়ে কবি যে স্বতি তার চেতনার গভীরে ছিল তাই 
প্রকাশ করেছেন__ 

পথে চলা এই দেখাশোনা 
ছিল যাহ? ক্ষণচর 

চেতনার প্রত্যন্ত প্রদেশে ; 
চিত্তে আজ তাই জেগে ওঠে; 

এই সব উপেক্ষিত ছবি 

জীবনের সর্বশেষ বিচ্ছেদ বেদনা 
দুরের ঘণ্টার রবে এনে দেয় মনে । 

কবিতাটির একস্থানে গাজিপুরের স্মতি ছায়াপাত করেছে । কবির গাজিপুরে 

অবস্থান সম্বন্ধে পূর্বে আলোচন1 করা হয়েছে । এখানেও ০সই গাজিপুরের চিত্র-_ 

পশ্চিমের গঙ্গা তীর, শহরের শেষ প্রান্তে বাসা. 
দূরপ্রসারিত চর 

শৃহ্য আকাশের নিচে শৃন্যতার ভাষ্য করে যেন। 

ইদারায় টানা! জল 

নাল। বেয়ে সারাদিন কুলুকুলু চলে 

ভুট্টার ফসলে দিতে প্রাণ। 

ভজিয়। জাতায় ভাঙে গম 
পিতল কাকন পর। হাতে । 

“৮ সংখ্যক কবিতায় “সংসারের প্রান্ত জানালায়” বসে কবির চোখে নানা 

ছবি ভেসে ওঠে । জীবনের নান। অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে কবি শাস্তিনিকেতনের 

প্রাস্তরকে তুলে ধরেছেন-__ | 
দিগন্তের নীলিমায় চোখে পড়ে অনস্তের ভাষ।। 

আলো! আসে ছায়ায় জড়িত 

শিরীষের গাছ হতে শ্টামলের জ্লিগ্ধ সখ্য বহি । 

জন্মদিনে-র "১৯ সংখ্যক কবিতার সঙ্গে প্রত্যক্ষ বাল্য-স্বতির ঘোগ আছে ॥ 

পরিণত বয়সে জীবনের অসংখ্য জটিলতার মধ্যে বাল্যকালের সেই অনাবিল 
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শাস্তি ও ব্বচ্ছন্দ জীবনযাত্রার কথা মনে করেছেন ॥ কবিতাটির মধ্যে বর্নিত 
নীলকুঠির উল্লেখ আছে চেলেবেলা-য়। 

পুরাতন নীলকুঠি দোতলার পর 
ছিল ঘোর ঘর। ্ 

সামনে উধাও ছাত 

সারি সারি ঝাউগাছ ঝরঝর কেঁপে 

টাট্ট, ঘোড়। চড়ি 
রথতলা মাঠে গিয়ে ছুর্দাম ছুটাও তড়বড়ি. 

জবা নিয়ে, গাদ! নিয়ে নিডাড়িয়া বস 

মিশ্রিত ফুলের রডে কী লিখিত, সে লেখার ঘশ 
অ।পন মর্ষের মাঝে হয়েছে বডিন---" 

সন্ধযাবেলা বিশ্বনাথ শিকারীকে ডেকে 

তার কাছ থেকে 

বাঘ শিকারের গল্প নিস্তব্ধ সে ছাতের উপর, 

মনে হত, সংসারের সব চেয়ে আশ্চরধ খবর । 

রবীন্দ্রনাথ ছেলেবেলা-য় লিখেছেন__পপুরোনো নীলকুঠি তখনে। খাড়া ছিল। 
পন্ম; ছিল দূরে । নীচের তলায় কাছারি» উপরের তলায় আমাদের থাকবার 

জায়গা । সামনে খুব মন্ত একটা ছাদ । ছাদের বাইরে বড়ো বড়ে। ঝাউগাছ, 
,-শ্িলাইদহে আমাকে দিলেন এক টাট্ট,ঘোড়া 1... 

পাঠিয়ে দিলেন রখতলার মাঠে ঘোড়া দৌড় করিয়ে আনতে ।*----ওস্তাদ 

শিকারী ছিল বটে বিশ্বনাথ ।-..বাঘকে সামনে ভাক দিয়ে লাগাত গুলি ।-"" 

শিলাইদহে মালী ফুল তুলে এনে ফুলদানিতে সাজিয়ে দিত। আমার মাথায় 

খেয়াল গেল ফুলের রডিন রস দিয়ে কবিতা লিখতে” ৯ 

কবিভাটিতে প্রত্যক্ষত বাল্যস্বতি। অপরাহ্রের ক্ষীণ আলোতে এবং 
মননের গভীরতার মধ্যে বাল্যস্থত্ভির অপূর্ব রূপায়ণ এটি । 

রবীক্্র রচনাবলী ২৬ থণ্ড €( বি. ভা. ), পৃ. ৬১৮৯ ৬৯ ০, ৬৯২ 
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পূরবী কাব্য রচনা কালে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দক্ষিণ আমেরিকায় 
'ভিকুটোনিয়! ওকাস্পো” নামী এক বিদেশী মহিলার আলাপ হয়। এই মহিল! 
রবীন্দ্রনাথকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিলেন ॥। তাই জীবনের শেষ অধ্যায়ে 
মৃত্যুর অল্প কিছুদিন পুবে রবীন্দ্রনাথ তার উদ্গেশ্টে স্মৃতি-অধ্য নিবেদন করলেন 
শেষ €লখা গ্রন্থের *৬ এবং ৫; সংখ্যক কবিতায় । এই নাবী কবিকে একটি 

'আবাম-চেয়ার” প্রদান করেছিলেন । এই সম্বন্ধে শ্রীমতী প্রতিমা দেবী 
লিখেছেন-__-“সেই চৌকিখানি নানা €দশ ঘুরে অবশেষে উত্তরায়ণে পৌছেছিল । 

অনেক দিন আর তিনি ওই চৌকি ব্যবহার করেন নি। আমাদের কাছেই 

পড়ে ছিল। আজ আবার ব্যামোর মণ্যে দেখলুম ওই চৌকিখানিতে বসা 
তিনি পছন্দ করছেন । সমস্ত দিনই প্রায় ঘুম বা বিশ্রামান্তে ওই আসনের 
উপন্র বসে থাকতেন ।”৯ পৃথিবী থেকে বিদায় নেবার প্রা চার মাস আগে 
তিনি এ আসন ও আসনদাত্রীকে স্মরণ করলেন কবিতা ছুটিতে । ৭৪, সংখ্যক 
কবিতায়__ 

বৌদ্রতাপ ঝা বা! করে 

জনহীন বেলা ছুপহবে । 

শৃহ্য চৌকির পানে চাহি 
সেথায় সাস্বনা লেশ নাহি । 

বুক ভরা তার 

হতাশের ভাষা যেন করে হাহাকার । 

শৃন্ঠ'তার বাণী ওঠে, করুণাক্স ভরা, 
মর্খ তার নাহি যায় ধরা । 

চৌকির ভাষা যেন আনো বেশি করুণ কাতর, 

শূন্যতার মৃক ব্যথা ব্যাপ্ত করে প্রিয্মহীন ঘর । 

৫, সংখ্যক কবিতাটিতেও বিদেশিনীকে স্মরণ করেছেন__ 

টিদেশের ভালোবাসা দিয়ে 

যে প্রেয়সী পেতেছে আসন 

চিরদিন বাখিবে বাধিয়া 

কানে কানে ভাহারি ভাষণ। 

১, আীমতী প্রতিম! ঠাকুর, নিরাণ (১ম লং), পৃ ৪০ 
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ভাষা যার জান। ছিল নাকো 

আখি যার কয়েছিল কথা, 

জাগায়ে রাখিবে চিরদিন 

সকরুণ তাহারি বারতা । 

রবীন্দ্রনাথের শেষ পর্যায়ের কাব্যগুলির একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনার মধ্য 
দিয়ে আমর। দেখলাম রবীন্দ্রনাথ ঘতই মৃত্যুর দিকে এগিয়ে গেছেন ততই তার 
অতীত জীবন তাঁকে আকর্ষণ করেছে । তবে এই স্মতি রোমস্থনের মধ্যে 

নৈব্যক্তিকতার আদর্শই তিনি মাঁনতে চেয়েছেন । বাল্য-কৈশোর যৌবনের 
অনেক প্রাপ্তিঅপ্রাপ্তি, প্রেম-স্থতি তার এই সময়ের কাব্যকে অধিকার 

করলেও তার মন ছিল নিলিপ্ু উদাসীন । শেষ পধায়ের কবিতায় স্বৃতিচারণার 

মধ্যে একটি অপন্ষপ স্সিপ্ধ মাধুর্ধ ধর1 পড়ে । এখানে কবির ইহকাল ও 
চিরকালের মধ্যে সমন্বয় সাধনের প্রয়াস খানিকটা বিষগ্রতায় রঞ্িত হয়ে 

প্রকাশিত হয়েছে । 



চতুর্থ অধ্যায় 

প্রেমভাবনা ও শেষপর্যায় 

প্রেম কবিহৃদয়ের শ্রেষ্ঠ উদ্দীপন। কাব্য-স্থটটির উষালগ্নেই রবীন্দ্রনাথের প্রেম 

সাধনার স্থচনা । ছবি ও গান গ্রশ্থের “রাহুর প্রেম” কবিতাটির মধ্যেই তরুণ 

রবীন্দ্রনাথ আত্মকেন্দ্রাভিমুখী ভোগ-প্রবৃত্তিই ঘে প্রক্কত প্রেম নয় এই ধারণার 
প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত দিয়েছেন । তার প্প্েমভাবনা তাই কামনার সংকীর্ণতা ও 

আবিলতামুক্ত । কি প্রথম যুগের কবিতা, কি শেষের যুগের কবিতা সর্বত্রই 

রবীন্দ্রনাথের প্রেমকবিতা বিরহ-বেদনাক্স ব্যথিত । “কবির প্রিয়া তাই মিলন 

রজনীর উৎসব বাসরের শয্যাসঙ্গিনী নয়__টিরহ-রজনীর অশ্রুমক্মী প্রেম- 

প্রতিমা । রবীন্দ্রনাথের প্রেয়সী ধরা দিয়াও ধর! দেন না; তাহার মিলনের 

মধ্যেও বিচ্ছেদের স্ুরটি ব্যগুনার মত জাগিয়া থাকে |।”১ কবির প্রেমকবিতার 
কেন্দ্রবত্তিনী নারী মৃত্যুর দ্বারা বিচ্ছিন্ন তাই তাঁর প্রেমের কবিতায় তিনি 
ভোগের উপচার সাজান নি-_ব্যথার আরতি করেছেন । রবীন্দ্রসাহিত্যে 

প্রেম সম্পক্কিত ধারণ তার প্রথম যুগের কড়ি ও কোমল-এর মধ্যেই পরিণত 
প্রকাশ পেয়েছে । এখানেই আমরা দেখি তার ভোগাসক্তির উদ্বর্তনের 

প্রবণত। ৷ মত্য প্রেমের ভধ্বাঁয়নের বাসনা ও দেহ-সৌন্দর্ধের প্রত্যক্ষ উপলব্ধি 
এই ছুই-এর সদ্ধিস্থলে কবিমানসের ছন্দ কড়ি ও কোমল-এ। অনেক সুধীজন 

এখানে রবীন্দ্রনাথের রোমান্টিক দৃষ্টিভঙ্গী দেখেছেন, আবার অনেকে কোন 
কোন কবিতাতে কবির দেহের মাধুর্-সম্ভোগ, দেহের মধ্য দিয়েই দেহোত্তীর্ণ 
বিশুদ্ধ প্রেমের উপলন্ধির কথ বলেছেন । স্কার পরবত্তা কাব্যগুলিতে আমর 

এই বিশুদ্ধ প্রেমের জয় ঘোষণাই দেখব । তাই সমালোচকের মতে-_“অবিমিশ্র 

“প্রেমের কবিতা" বলতে কেউ কেউ ঘে দেহ-মনস্কতার দিকটি বুঝে থাকেন, 
সে অভিমৃখিত1 রবীন্দ্রসাহিত্যে সত্যিই বিরল ।”২ এই কড়ি ও কোমল 
পর্বেই সাক্ষাৎ ম্বত্যুর অভিজ্ঞতায় (জ্যোতিরিন্দ্রনাথের স্ত্রী কাদম্বরী দেবীর 
মৃত্যুতে ) রবীন্দ্রনাথ ভালবাসার সত্যকে নৃতনভাবে অস্ভব করেন । আজীবন 

১, শ্রীবিশ্বপতি চৌধুরী, কাব্যে রবীন্দ্রনাথ ( চতুর্থ মুদ্রণ ), পৃ. ৪৭ 
২. ড. হরপ্রসাদদ মিত্র, রবীন্দ্র সাহিতাপ1ঠ (১৩৭০ ), পৃ" ২১৭ 

রবীজ্রকাব্য---১০ 
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তিনি এই ঘটনাটিকে বিস্বত হতে পারেন নি। এই স্বত্যুর ছায়াময়্ী বিষগ্রতা৷ 

তান্স পরব্তী জীবনের প্রেমের কবিতার অনেকস্থানে চকিত ছায়াপাত 

করেছে । কবির প্রথম যুগের কাব্য থেকেই কবিন্বর অস্তরলোনে একটি 

নৈব্যক্তিক মানসী মুত্তির প্রতিষ্ঠা হয়ে গিয়েছে । কড়ি ও কোমল-এর যুগের 
এই ৫নব্যক্তিক বোধ মানসী পরবতী সোনার তব্রী-চিত্রার যুগে কবি-মানস- 

বিহারিণী বিশুদ্ধ প্রেম ও বিশুদ্ধ সোন্দ্ষের মৃত্তি পরিগ্রহ করেছে । 
মানসী-তে রবীন্দ্রনাথের কবিপ্রতিভার বিশিষ্ট প্রকাশ । এখানে কৰি 

আশা+ ভাষা এবং ভালবাসা দিয়ে যে মানসী প্রতিমা গড়ে তুললেন সেই 
মানসীও বিরহবিচ্ছিন্না। এখানে কবি অক্থভব করেছেন প্রেম অনস্ত । দেহ- 

আত্মার লীলায় যে খগুপ্রেমের প্রকাশ তাতে প্রেমের সম্মগ্রতাকে উপলব্ধি 
কৰা! যায় না। এই প্রেম ব্যক্তি-সীমার সংকীর্ণ তা-মুক্ত সিজলিরনের ভাবলোকে 

উত্তীর্ণ__ 

ভালোবাসো, প্রেমে হও বলী, 
চেয়ো না তাহারে । 

আকাজ্কফার ধন নহে আত্ম। মানবের । 

_ মানসী, 'নিম্ষল কামন।' 

মানসী-র প্রেম সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ একটি পত্রে লিখেছেন-_“আমি ভালোবাসি 
অনেককে-_কিস্ত মানসীতে যাকে খাড়া করেছি দে মানদেই আছে । সে 

আর্টিস্টের হাতে রচিত ঈশ্বরের অসম্পূর্ণ প্রতিমা 1৮১ 
পরবর্তী সোনার তরী ও চিজ্রা কাব্যে প্রেম ও সৌন্দধ অঙ্গাঙ্গীভাবে মিশে 

গেছে । সোনার তরী-তে সমগ্র প্রকৃতি এবং মানবেন সৌন্দময কবির কল্পনায় 

নারী-মুত্তি পরিগ্রহ করেছে । “মানস-হুন্দরী” কবিতায় সেই আদর্শ সৌন্দযের 
আধার যে নারী তাকে জীবনে অনুভব করতে চাইছেন-_- 

কখনে। কি বক্ষ ভরি 

নিবিড় বন্ধনে, তোমারে হৃদক়েশ্খরী, 

পারিব বাধিতে ? 

এখানেও আমর কবির পুব্রাতন স্বতুযু-শোকের বিষগ্তা লক্ষ্য করতে পারি। 

এখানেও প্রিয়া মিলনের বন্ধন ছিল করে বিশ্বষগ্ন পরিব্যান্ত ॥ 

১. প্রমথ চৌধুরীকে লিখিত পত্র, সবুজপত্র ; জ্যেষ্ঠ ১৩২৪ 
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চিজ্রা-য় প্রেমিকা এবং বিশুদ্ধ তৌন্দমধের অধিষ্ঠাতী এক হয়ে গেছে । 
এখানে প্রেম বন্ত-নিবরপেক্ষ ইন্ড্রিয়জ ভোগের অতীত ভাবলোক-বিহারী | 

এর পরবতী যুগে কল্পনা কাব্যে কিছু প্রেম-কবিতার সমাবেশ হয়েছে । 
তবে এথানে প্রেম-কবিতার বৈশিষ্ট্য হল প্রাচীন ভারতীয় কবি ও শিল্পীর কাব্য 
ও সৌন্দর্যের প্রেরণা । মানবের প্রেমকে কবি অতীতের মধ্যে স্থাপিত করে 
সর্বকালের সঙ্গে যুক্ত করে দিয়েছেন । অতীত ও বর্তমানের মধ্যে একটি 

সর্বজনীন এঁক্য স্থাপন করেছেন । কল্পনার ০প্রম-কবিতার নায়িকা জন্মাস্তরের 
প্রেমিকা” «মার পুবজনমের প্রথম! প্রিয়া" । এখানেও নায়িকা চির-বিরহ- 
বিচ্ছিন্ন । "মদন ভস্মের পূর্বে” “মদন ভস্মের পরে", এভ্রষ্টলগ্র' প্রভৃতি কবিতায় 
প্রেমকে আদর্শায়িত কর? হয়েছে । “যে কোনও প্রেম কবিতাতেই কবি 

আপনাকে এই মর্ত্য পৃথিবীর চিরচিচ্ছিন্তার উপকূলে স্থাপন করেছেন, আর 
তার প্রেমিকা অনস্তকালের পটে আসীনা ম্বত্যুর ছ্বার। ব্যবচ্ছিন্তা* স্মতি-শায়িতা 

অসীম সৌন্দযে নিমগন। হলেও একাকিনী ।”৯ 
পরবর্তী যুগে নৈবেছ্চ থেকে রবীন্দ্রনাথের ভগবদ্রসলীলা আম্বাদন এবং 

আত্মনিবেদনের পর । এই যুগ গীতাঞ্জলি-গীতিমাল্য-গীতালি পরস্ত প্রসারিত । 

মধ্যবতী ক্ষণিক! কাব্যে শ্তধু অকারণ পলকে” জীবনের ক্ষণিক মুহূর্তের জয়গান । 
যদিও এ কাবোর বাহিক চালটা হালকা, কিন্তু অন্তনিহিত €বদনার আভাস 
গোপন থাকে ন।। কবির অস্তজীবনের পরিবর্তন হয়েছে পরবতা কালে । 

আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে সমান্তরালে চলেছে মানবজীবন । তাই কবি বলাকা 

এবং পলাতকা-য় বাস্তব জগতে পুনরায় প্রত্যাবর্তন করলেন । আক্ষরিক 

অর্থে প্রেম-কবিত। এই কাব্যগুলেতে পাওয়। যায় না । 

মোটামুটি পুরবী থেকেই রবীন্দ্রকাব্যের শেষ পধায়ের স্ত্রপাত । এই কাব্য 

থেকেই রবীন্দ্রনাথের প্রেম কবিতার একটি বিশিষ্ট রূপ দেখা যায় । এই দ্বিতীয় 

অন্যায়ের প্রেম সম্পূর্ণরূপে স্বতিলোকচারী । এই প্রেমে খানিকট! সময়ের 
দূরত্ব দিয়ে নিরীক্ষা চোখে পড়ে । প্রথম যুগের কাব্যে সাক্ষাৎ দূপ দর্শনের 
আনন্দ ও জঙ্গস্থখ ॥ শেষের যুগে শুধুমাত্র স্বতিচারণা। উত্তর জীবনের এই 
স্মতিতেই প্রথম জীবনের প্রেমের যথার্থ মূল্য নিক্ষপিত হয়েছে । গীতাঞ্জলি 
যুগের দীর্ঘদিনের অধ্যাত্মসাধনা এবং অতীন্ড্রিয় রসবিহারের পরেও কৰি 
পুনরায় এই পৃথিবীর প্রেম ও সৌন্দর্ধময় জীবনে ফিরে এসেছেন । কারণ কোন 

১. ড. অরুণকুমারে বনু, রবীক্দ্রবিচিত্ঞ1 (১৩৭৫ ), পু. ৮৭ 
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একটি গণ্ভীর মধ্যে আবদ্ধ থাক! রবীন্দ্র-কবিপ্রতিভার ধর্ম নয়। বার বারই 

তিনি কক্ষ পরিবর্তন করেছেন । বার্ধক্য, যখন যৌবন অতিক্রান্ত তখন, 

শ্বতিতে সেই বিগত তৌবনের মধুময় মুহ্র্তগুলিকে উজ্জীবিত করে আত্বাদন 

করতে চেয়েছেন। যারা তাঁর সাঝ-সকালের গানের দীপে শিখা সংযোগ 

করেছিল তাদের কথা তিনি প্রৌঢ় প্রহরের বিষগ্রতায় স্মরণ করেছেন । আসন্ন 

অন্ধকারের পটভভূমিকায় জীবনকে স্থাপন করে রচিত কবিতাগুলি করুণ. অথচ 

অপূর্ব সুন্দর । রবীন্দ্রনাথের প্রথম যুগের কাব্যে প্রেমকে আদর্শায়িত কর 

হয়েছিল ; তাই সেখানে প্রেমিকার চেয়ে প্রেমই বড় হয়েছিল, কিন্তু শেষ যুগে 

প্রেমের চেয়ে প্রেমিকাই বড় হদ্দেছে। তার ফলেই িথি পুরবীতে 

“লীলাসঙ্গিনী”র আবির্ভাব । 

পূরবী কাব্যের মুখ্যতঃ পৃক্রবী অংশে কবির প্রেমস্মৃতিমূলক কবিতাগুলি 

সংকলিত । পুরবী রবীন্দ্রনাথের যষ্ভিতম বৎসোত্তীর্ণ কাব্য । বহুদিনকার 

অতীত হয়ে যাওয়া যৌবনকে কবি নৃতনভাবে ফিরে পেয়েছেন এখানে । 

পুরবী-র প্রেম-সন্বন্ধীষ্স কবিতাগুলির মধ্যে লীলাসঙ্গিনীর নাম সর্বাগ্রে কর। 

উচিত । প্রথম যৌবনের “প্রম-মৃত্তিকে সুস্পষ্ট কাব্যব্প দিলেন। এ যেন 

নৃতন করে কিরে পাওয়া । ঘৌবন অস্তমিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যে প্রয়ার 

অন্তর্ধান হয়েছিল, সেই চিরস্তনীর আবির্ভাব ঘটল পোধুলির ম্রান আলোয়। 

আবার থেন সোনার তরী চিত্রা যুগের বহুকাল বিস্মতা, কাব্যের প্রেরণাদাক্রী 

'বিশ্বসৌন্দর্যের অধিষ্ঠাত্রী মানস-সুন্দরীর সাক্ষাৎ পেলেন। তার এলোচুল ও 

চঞ্চল অঞ্চলের স্থবাস কবিকে উতলা করছে । কত লীলা ও বিচিত্র সম্ভোগের 

স্মৃতি মানসপটে উদ্দিত হচ্ছে__ 

এলোচুলে বহে এনেছ কি মাহে 
সেদিনের পরিমল ? 

বকুল গন্ধে আনন বসস্ত 

কবেকার সম্বল? 

এই কবিতাটির সঙ্গে প্রাক্-পঞ্চাশের শেষ্ট প্রেম কবিতা “মানস-হুন্দরী'-র 

সাদৃশ্ট আবিষ্কার করা৷ যায । উভয় কবিতারই উপজীব্য হল ৫প্রমস্থতি। 

“মানস_ক্ন্দরী-তে পরিপূর্ণ ঘৌবনে সদ্য বিগতের জন্য বেদনা, আৰ 

“জপলাসঙ্গিনী'-তে প্রৌঢ় প্রহরে অতীতের হারিয়ে-যাওয়। প্রিয়তমার স্মৃতির 

ধ্যান ও তার আবির্ভাবে আনন্দ ও শিহরণ। উভয় কবিতাতেই সহসা 
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'অপ্রত্যাশিতভাবে প্রেমের আবিভাবের কথ! বলেছেন । 'মানস-স্বন্দরী'-ততে 
যে মানসীর সঙ্গ কামনা করেছেন 'লীলাসঙ্জিনী'-তে তারই আবির্ভাব ঘটেছে । 

কিন্ত দ্িবাবসানের ন্রাগিণী কবিকে বিষণ্ন করেছে । এই শ্তরান সন্ধ্যায় পুনরায় 
রূপরসের খেলায় অবতীর্ণ হওয়ার পথে কবির সংশয় জাগছে-__ 

দেখো না কি. হায়, ঘেল। চলে যায়»__ 

সারা হয়ে এল দ্দিন। 

বাজে পূরবীর ছন্দে রবির 
শেষ রাগিণীর বীণ। 

_ পুঝবী, 'লালাদঙ্গিনী” 

কিন্ত এই সংশয় স্থায়ী হয় নি। কবি অনুভব করেছেন এবার এই লীলাসছিনীর 

সঙ্গে তার মিলন হবে ম্বত্যুর পরপারে । এতে কবি ভীত নন, কারণ এই 
প্রিয়তমা তার চিরজীবনের €চনা__ 

যদি রাত হয়,-_না কবির ভয়,__ 

চিনি হে তোমারে চিনি । 

চোখে নাই দেখি তবু ছলিবে কি, 

হে গোপনরঙ্গিনী ? 
_- পুরী, 'লীলা সঙ্গিনী" 

“শেষ অথ্য" নামক সনেট কল্প কবিতাটিতে কবি জীবন-সন্ধ্যায় সঞ্চিত 

'অশ্রুর অর্ধ্যে সেই প্রিয়তমাকে খুজতে নিয়েছেন তে, কবিকে প্রত্যুষের 

মহেন্দ্রক্ষণে প্রথম নিশাস্তের বাণী শুনিয়েছিল। তাকেই কবি জীবন-সায়াহ্ছে 
'আবাব আলিঙ্গন করতে চাইছেন__ 

এ সন্ধ্যার অন্ধকারে চলি খুজিতে, 

সঞ্চিত-অশ্রর অধ্যে তাহারে পুজিতে । 

কবির হাদক্সে সেই ক্ষণিক প্্িয়তমার আবির্ভাব তার চিরকালের স্বপ্রে 
কি প্রভাব বিস্তার করেছে তারই অপূর্ব রসোজ্জল ব্যাখ্যা দিয়েছেন ক্ষণিকা* 
কবিতায় । দিগন্তের কোন্ পারে ক্ষণিক1 অস্তহিত হয়েছে করিকে সৌন্দ্ধ ও 
প্রেমের স্পর্শ দিয়ে । কবি মনে করেছিলেন সেই ক্ষণিক স্পশ বোধ হয় 

জীবন বিস্বত হয়েছে; কিন্ত আজ অনুভব করছেন তারই গোপন প্রভাব 
কবির গানের ছন্দ, কবির স্বপ্রকে অধিকার করে আছে। কবি সেই ক্ষণিক 
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প্রেমিকার সঙ্গে বিরহের অন্তরালে সেতু বাধতে চেয়েছেন । রবীন্দ্রনাথের 
প্রেমের কবিতায় ভোগের উল্লাস বিরল । সেই প্ররিয্তযার আবির্ভাবের স্থতি- 

মস্থনকালে তিনি অনুভব করেছেন যে তার চকিত আবির্ভাব সংকোচের 

ছায়াতলে বিলীন হয়ে গিয়েছিল ; তাই তার ভ্রত অন্তর্ধান। কিন্তু কবি- 
হৃদয়ে স্থায়ী হয়ে রইল নেই বিদায়কালীন ত্রত্ত দৃষ্টি । আজ জীবন-সন্ধ্যাক্স 
কবি সেই চঞ্চল পলাতক। প্রিয়ার উদ্দেশে অশ্রসজল লিপি ব্রচনা করছেন 

এবং বিশ্বের আনন্দ ও লৌন্দর্যের উত্স সেই প্র্রিক্সতমাকে অন্বেষণ করতে 

চাইছেন-- 

খোলো খোলো, হে আকাশ, স্তব্ধ তব নীল ঘবনিকা_। 
খুঁজিব তারার মাঝে চঞ্চলের মালার মণিকা। | 

খুজিব সেথায় আমি যেথা হতে আনে ক্ষণতরে 

আশ্বিনে গোধূলি-আলো, যেথা হতে নামে পৃর্থী-পরে 

আবণের সায়াহুযুখিক__ 

যেথ। হতে পরে ঝড় বিদ্যুতের ক্ষণদীপ্ত টিকা ॥ 

«খেল? কবিতাটিতে দেখি কবির প্র্রিম্বা তাকে সন্ধ্যাবেলায় খেলার নিমন্ত্রণ 

করেছেন । ভোরের অরুণ আভাসে তার জ্রীবন-সন্ধ্যাকে বাডিয়ে দিতে 

চাইছেন । কবি যৌবনের ঘষে বাশীকে হারিয়ে ফেলেছিলেন আজ জীবনের 
পাতা-ঝব্ার দিনে কবির লীলাসঙ্গিনী সেই বাশীকে খুঁজে এনেছেন । কবিকে 

সেদিন ঘে স্থরে শিখিয়েছিলেন সেই স্থরের প্রতিধ্বনি উঠেছে আজ বুকের 
দীর্ঘশ্বাসে । প্রভাতের সেই চাপা ফুলের গন্ধ ভেসে আসছে । সকল চিন্ত। 
উধাও হয়ে যাচ্ছে, বুকে জাগছে ব্যথার চঞ্চলতা, বাতাসে জাগছে ছটির গান। 

অতীত প্রমের স্থৃতি-পূজার পরিবর্তে তার প্রিয়া লীলাবিলাসের পক্ষপাতী । 
তাই প্রোট কবি নৃতনভাবে লীলার জন্য প্রস্তত-__ 

তোমার খেলায় আমার খেলা মিলিয়ে দেব তবে 

নিশীঘিনীর স্তন্ধ সভায় তারার মহোত্সবে, 
তোমার বীণার ধ্বনির সাথে আমার বাশির রবে 

পূর্ণ হবে পাতি । 

তোমার আলোয় আমার আলে! মিলিয়ে খেল! হবে, 

নয় আরতির বাতি ॥ ৃঁ 
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“ুতজ্ঞ' কবিতায় কবি তার প্প্িয়তম। লীলাসঙ্গিনীকে বহুদিন ভূলে থাকার 
জন্য ক্ষম। প্রার্থনা করছেন । কবিতাটি স্বতিবেদনায় ন্সি্ধ। কোন্ অতীতে 

তার প্রিক্সা শেষ চুম্বন দিয়ে গিয়েছে, দীর্ঘদিনের বিচ্ছেদে কবি তা! ভূলে 

গিয়েছেন । সেদিনের সেই শেষ চুম্বনের পরে কত মাধবী-মঞ্জরী থরে থরে 
শুকিয়ে পড়ে গেছে, কত মধ্যাহের কপোতকুজন কত সন্ধ্যা সোনার বিস্বৃতি 

একে দিয়ে গিয়েছে । কত রাত্রি ক্বপনলিখন দিয়ে সে স্বতিকে আচ্ছন্ 

করেছে । হৌবন বসস্তের সেই বাণী ঘি কবিত্তুলে গিয়ে থাকেন সে প্রেম 

বেদনার দীপ যদি নিবে গিয়ে থাকে তার জন্য কবি ক্ষমা প্রার্থনা করছেন । 

তবে একথা কবি স্বীকার করছেন হে তার প্রিম্তমার আবির্ভাব হয়েছিল বলেই 
গানের ফসলে তার জীবন ভরে উঠেছিল । সে দানের অন্রগ্রহ তিনি এন 

জীবনে বহন করছেন । সকল বিস্মৃতির মধ্যে প্রিক্সতমার এই মহান আবিভাবের 

স্বতি কবির মনে অক্ষয় হয়ে আছে-__ 

বিশ্বে অমৃতছবি আজিও ততে। দেখা দেয় মোরে 

ক্ষণে ক্ষণে, অকারণ আনন্দের স্রধাপাত্র ভ'বে 

আমারে করায় পান । 

আক তুমি আর নাই. দূর হতে গেছ তুমি দূরে, 

বিধুর হয়েছে সন্ধ্যা মুছে-যাওয়া তোমার সিন্দ্ররে, 

সঙ্গীহীন এ জীবন শুন্তঘরে হয়েছে শ্ীহীন, 

সব মানি-__সব চেয়ে মানি, তুমি ছিলে একদিন ॥ 

এই কবিতাটি স্মৃতিবেদনায় ভাব্াক্রাস্ত। এই রকম সজল বেদনার অথ্থয শেষ 

পায়ের খুব €বশি কবিতায় নেই । এই যুগের প্রেমকবিতার তোটি অন্যতম 

বৈশিষ্ট্য, দূর থেকে বিগত প্রেম-স্মতিকে নিবিড় বেদনায় রোমস্থন, সেটির 

অপুর্ব নিদর্শন দেখ যায় এখানে । 

'অপরিচিতা”, “আনমনা”, 'বিস্মরণ', 'ম্যপ্লা, “শেষ বসজ্ত' প্রভাতি কবিজায় 

কবি বিভিন্রভাবে তার লীলাসঙ্গিনী, রস-রঙ্গিনী প্রেমিকা বিশ্বসৌন্দধের 

অধিষ্ঠান্রী দেবী এবং তার প্পরেরণাদাত্রী অন্তরস্থিত কাব্যলন্্রীর প্রভাব এবং 
স্বরূপ ব্যক্ত করেছেন । প্রতিটি কবিতাই অতীত স্থির বেদনায় মস্থর | 

প্রৌঢ প্রহরের বিষ আলোম্ম তিনি বিগত প্রেমকে নৃতনভাবে আস্বাদন করতে 
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চেয়েছেন ; কিন্ত বার্ধক্যের আবির্ভাবকে অস্বীকার করতে পারেন নি । তাই 
প্রতিটি কবিতাতেই আনন্দ-বেদনার ছন্য শান্ত-ককুণ মাধুর্ধে ফুটে উঠেছে । 

পুরবী-র পর মহুয়া কাব্যে কবি অনেকগুজি ্রেমকবিতা বনচনা করেন, 
কিন্ত সেগুলি ব্যক্তিগত (প্রম-স্বতিমূলক নয্ন । মহুয্াা কাব্যটি একট নির্দি্ 
উদ্দেপ্ত ও প্রয়োজনের তাগিদে রচিত হলেও প্রেম সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভজীর 
পরিচয় এ কাব্যে পাওয়া যায় ॥ পৃরবী-তে রবীন্দ্রনাথ তার হারিয়ে বাওয়। 
যৌবনকে পুনরায় ফিরে পেয়েছেন মহুস্সাও ঘেই ঘৌবনেরই পরিচয় বহন 
করছে । এই কাবোর প্রবণতা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের ব্যাখ্য। সর্বাগ্রে গ্রহণঘোগ্য । 

_-"আমি নিজে মহুয়ার কবিতার মধ্যে ছটে! দল দেখতে পাই । একটি হচ্ছে 

নিছক গীতিকাব্য, ছন্দ ও ভাষার ভঙ্গীতেই তার লীলা ॥ তাতে প্রণঘের 
প্রসাধনকল। মুখ্য । আর-একটিতে ভাবের আবেগপ্রধান নিয়েছে, তাতে 
প্রণয়ের সাধনবেগই প্রব্ল ।৮৯ 

এই কাব্যে প্রেমের সৌন্দর্য আর ব্হস্তকেই কবি তুলে ধরেছেন । জীবনে 
অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে দৃষ্টিভজীরও পরিবর্তন হয় ॥ যদিও ৫প্রম 
সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গীর কোনও পরিবর্তন হম্ব নি তবুও মহুয়ার 
প্রেম সোনার তরী-চিআ। পর্বের প্পেমাহ্ভূতি থেকে ভিন্ন । ববীন্দ্রকাব্যে 
প্রেম দেহ-কামনার উধ্র্বে একটি ভাবময় অনুভূতি মার । মহুয়ার ৫প্রমও্ 

তাই, তবে এখানে প্রেমের দর্শন বূপাম্িত হয়েছে বিভিন্ন কবিতাম্ন । আদর্শ 

প্রেমকেই আহবান করেছেন কবি মহয়াতে। সেই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে প্রেমের 
তপন্তা। ॥ তাই প্রণয়ের "প্রসাধন-কলার" সঙ্জে সঙ্গে চলেছে প্রণয়ের সাধনবেগ ॥ 

ঘেমন “সন্ধান” কবিতাম়__ 

আমার হৃদয়ে যে-কথা লুকানো, তার আভাষণ 

ফেলে কৃ ছাক্সা তোমার হাদয়তলে ? 

ছুয়ারে একেছি রক্ত রেখায় পদ্ম-আসন, 

সে তোমারে কিছ বলে? 

তব কুণ্তের পথ দিয়ে যেতে যেতে 

বাতাসে বাতাদে ব্যথা দিই সোর ০পেতে, 
বাশি কী আশায় ভাষা দেয় আকাশেতে 

সেকি কেহ নাহি বোঝে । 

১, রবীজ্ঞরচনাবলী, ১৪ থণ্ড € বি, ভা, ১৯৬৮), পৃ ৫২৭ 
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শেষ পর্যায়ের প্রেমে কবিতায় প্রেমিকার প্রাধান্য লক্ষ করা যায়। 

অহুয়া-তে যে নাক্ীর চিত্র কবি একেছেন তা অবলা, কোমল এবং পুক্ুষের 

উপর নির্ভরশীল নয়; তার প্রেম বলিষ্ঠ সংগ্রাম, সত্য এবং সাহসে সম প্রতিগ্রিত । 

“অবলা কবিতাম়-__ 

যাব না বাসর-কক্ষে বধৃবেশে বাজাযে কিক্কিণী,__ 
আমারে প্রেমের বীধে করো অশস্কিনী । 

বীব্রহন্তে বরমাল্য লবো একদিন 

বিনম্র দীনতা' 
সম্মানের যোগ্য নহে তার -__ 

ফেলে দেবে আচ্ছাদন হছুবল লজ্জার । 

মহুয়া-র পরবর্তী কাব্য পরিশেষ-এর মধ্যে প্রম-কবিতার সাক্ষাৎ পাওয়! 

যায় ন/; এখান থেকেই কবিন্ ভাবজীবনে আবার একটি পরিবর্তন হয়েছে । 
এই কাব্যে প্রথম থেকে চলেছে কবির আত্ম-বিশ্লেষণ এবং আত্ম-সমীক্ষ] । 

লীলসঙ্গিনীর সঙ্গে প্রেম এই কাব্যের কবিতার বিষয়বস্তু হয় নি বরং কবি 
'তুমি' কবিতায় শ্বীকার করেছেন তার মনে লীলাসজিনীর প্রভাব আর 
প্রত্যক্ষ নয় । 

হৃংশতদলে তুমি বীণাপাণি 
স্থরের আসন পাতি 

দিনের প্রহর করেছ মুখবু, 

এখন এলো যে রাতি ॥ 

অবগুষ্টিত তব চারিধার, 

মহামৌনের নাহি পাই পার, 

হাসিকান্গার ছন্দ তোমার 

গহনে হল ঘে লুপ্ত। 

পুনশ্চ কাব্যেও রবীন্দ্রনাথের প্রেম-কবিতার সাক্ষাৎ পাওয়। যায় না। 

দার্শনিক চিস্তা, মানব সত্তার বুহম্ত ইত্যাদিই এই কাব্যের কবিতাগুলির 

বিষয়বস্ত হয়েছে । তবে কয়েকটি আখ্যাদ্দিকা-জাতীয় কবিতান্ন প্রেমের 
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সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। এই জাতীয় কবিতা হল ছেঁড়া কাগজের ঝুঁড়ি', 

ক্যামেলিয়া ইত্যাদি । তবে এই কবিতাগুলিতে গল্পরসই প্রধান হয়েছে । 

ব্যক্তিগত প্রেমের স্পর্শ বা কবির প্রেম-সম্পক্কিত মনোভাবের কোন পরিচয় 

এসব কবিতায় পাওয়া যায় না। প্র্রেমের ব্যর্থতা ও নিয়তির পরিহাসের করুণ 

কাহিনী চিজ্রিত হয়েছে এই কাব্যগুলিতে : 

পুূরবী-র পর বীথিকাতে আবার রবীন্দ্রনাথের স্থমতিচারী প্রেমের সাক্ষাৎ 

পাওয়] যায় । ৩ৎপুর্বে প্রকাশিত শেষ সপ্তক কাব্যটি পরবর্তী কাব্য শ্ামলী-র 

সঙ্গে একযোগে আলোচনাযোগ্য । কবির জীবনে সন্ধ্যার ছায়া যত গাঢতর 

হয়েছে, প্রমস্থতি হয়েছে ততই উজ্জ্বল। কীথিকা অতীত স্বতি-সঞ্চারী 
প্রেমকাব্য । অতীত স্মতির শ্ঠামন্সিগ্ধ বীথিকাঁয় কবি জীবনের প্রো প্রহরে 
আশ্রয় নিয়েছেন । এই কাব্যের প্রেমের কবিতার সঙ্গে পুর্বী-র প্রেমের 
কবিতার সাদৃশ্ঠ দেখা যায় । এই পর্যায়ের কবিতায় বিগত '/প্রম-স্থতিকে 

আহ্বান এবং সেই প্রেমের কাছে সর্বতোভাবে আত্মসমর্পণ লক্ষা করা যায় । 

এই কাব্যে কয়েকটি আখ্যানবাহী লীলাচঞ্চল কবিতাও আছে । 

শেষ পর্যায়ের কবিতায় মহাযাত্রার ইঞ্জিত স্পষ্ট । কবি তার সমস্ত 

ভাবনাকে একটি বৃহতের পটভূমিকায় স্থাপন করে অনুভব করতে চেয়েছেন । 

'ছজন' কবিতায় একদা যৌবনে ছুরু দুরু বক্ষে যুগলের ঘে প্পরেমযাত্রা শুরু 
হয়েছিল আজ জীবন-সায়াহে সেই প্রেম-স্মতি স্থদ্ূরের মাঝে লীন হয়ে গেছে । 
অতীতের সেই প্রেমঘন মুহর্তকালের গণ্তী অতিক্রম করে চিরকালের মাঝে 
আপন পেতেছে। সব সুখ সব ছুহখ যেখানে মিশে যায় সেই সুদূর গগনের 

দিকে এই ছুজন যাত্রী শান্ত চোখে চেয়ে অ।ছে-_ 

অকথিত কোন্ কথা 

কী বারতা 

কাপাইছে বক্ষের পঞ্জরে । 

বিশ্বের বুহৎ বাণী লেখা আছে যে মায়া-অক্ষরে, 

তার মধ্যে কতটুকু শ্লোকে 

ওদের মিলন-লিপি, চিহ্ন তার পড়েছে কি চোখে । 

'বাত্রিরূপিণী, কবিতা কবি জীবন-সন্ধ্যা় অতীত ও সৃত্যু রাত্রির মধ্যে 
প্রবেশ করে, রাত্রিকূপিণীর প্রেমের মধ্যে জীবনের অন্তহীন প্রয়াসের লক্ষ্যহীন- 
চাঞ্চল্যের মোহ ত্যাগ করে শাস্তি পেতে চাইছেন। 



প্রেমভাবনা ও শেষ পধায় ১৫৫ 

তৃমি এস অচঞ্চল, 

এসে ন্সিগ্ধ আবির্ভাব, 

তোমারি অঞ্চলতলে লুপ্ত হোক যত ক্ষতি লাভ। 

সে গম্ভীর শাস্তি আনো তব আলিঙ্গনে 
ক্ষুব্ধ এ জীবনে । 

“কৈশোরিকা” কবিতায় কবির কিশোর-ব্রেমের ইতিহাস ব্যক্ত হয়েছে । 

কিশোর জীবনে কবি কৈশোরিক প্রিয়ার সঙ্গে যাক্স! শুর করেছিলেন । সে 

যাত্রায় যুক্ত হয়ে গেছে কত স্মৃতি, স্থখ-ছুঃখ, কালাহাসি। অজান্তে সে যাজ। 

কখন থেমে গিয়েছিল । আবার এই গোধুলিবেলাম্ম সহসা সেই প্প্রয়ার 

আবির্ভাব কবি অনুভব করেছেন, সেই আবির্ভাব কবি-জীবনে মহত €প্ররণারূণে 

দেখা দিয়েছে । তার কাব্য স্ষ্টির কেন্দ্রে সেই প্রিয়া আসীন, যে অনাদি 

কালের চিরমানবীর বাণী বহন করে এসেছে । তার সারম্বত প্রেরণার উৎসও 

এই প্প্রিয়া 

হে ঠকশোরের প্রি, 

এ জনমে তুমি নব জীবনের দ্বারে 

কোন্ পার হতে এনে দিলে মোর পারে 

অনাদি যুগের চিরমানবীর হিয়া | 

অসীমের দূতী, ভরে এনেছিলে ভালা 

পরাতে আমারে নন্দন-ফুলমালা। 
অপূর্ব গৌরবে । 

'সত্যব্দপ” কবিতায় কবি বলছেন যে জীবনের অনিত্যতার মধ্যেও সৌন্দর্যে, 
প্রেমে ও মহনত্বে অসশ্বতের আম্বাদ পাওয়া যায়। প্রেম চিরস্তন, প্রেমই 

পৃথিবীকে নবীন ন্বাখে__ 
স্থষ্টির প্রাজণতলে চেতনার দীপ-ত্রী মাঝে 

সে দীপে জ্বলেছে শিখা উৎসবের ঘোষণান কাজে, 

সেই তো। বাখানে, 

অনির্বচনী্স প্রেম অস্তহীন বিস্ময়ে বিরাজে 

দেহে মনে প্রাণে । 



১৫৬ রৰীন্্রকাব্যের শেষ পরান 

প্রত্যর্পণ কবিতায় প্রেম কবি-জীবনে কি প্রেরণা এনেছে, সেই কথাই 
কবিব্যক্ত করেছেন। ঘে নারীর ভাবমুত্তি তিনি কাব্যে একেছেন, সেই 
লারী কামনা-বাসনার উধ্বে” স্বপ্নম্ী ধ্যানপ্রতিমা । এ মৃত্তি কবির মুগ্ধ মনের 
দানে পুষ্ট । কিন্ত কবির সমস্ত প্রেরণার উৎস সেই প্রিয়া__ 

প্রিয়-হাত হতে পর পুম্পের হার, 

দয্িতের গলে কর তুমি আরবার 
দাশের মালাদান। 

নিজেরে সঁপিলে প্রিয়ের মূল্যে 

করিয়া মূল্যবান । | 

ছায়াছবি” কবিতাটি একটি আখ্যানবাহী কানা কোন একটি 

বর্ধামুখর দিনের স্মৃতি বহুকাল পরে কবির মানসপটে উদিত হয়ছে ॥ 

“নিমন্ত্রণ, কবিতাটিতে অতীত প্রেমকে কবি পুনরায় আহবান করেছেন । 
পুরোনে। দাবী নিয়ে প্রিক্াকে আবার তার নিকট আসতে বলেছেন । বিভিন্ন 

রূপে তিনি প্রিম্নাকে কল্পনা করছেন । প্রথম যুগের প্রেমকবিতার সঙ্গে শেষ 

পধায়ের প্রেমের কবিতার একটি পার্থক্য হল প্রোঢ প্রহরে প্রিয়াকে তিনি 

শুধুমাত্র অপাথিবন্ধপে কল্পনা! করেন নি তার বাস্তব সত্াকেও স্বীকার 
করেছেন । তার প্রথম যুগে প্রেম-কবিতা নিরুদ্দেশ কল্পনালোকে উধাও, 

কিন্ত শেষের যুগে সৌন্দর্য কল্পনার মধ্যে অকস্মাৎ কবি-মন মাটির কাছাকাছি 

নেমে এসেছে-__ 

এ কালে চলে না সোনার প্রদীপ আনা 
সোনার বীণাও নহে আয়ত্তগত । 

বেতের ভালায় রেশমি-ক্ষমাল টান। 

অরুণবব্বন আম এনো গোটাকত । 

কিন্ত বস্তর মধ্যে আবদ্ধ হয়ে থাক রবীন্দ্রনাথের কবি-স্বভাব নয় । তাই 
'অনাবিল্ন আনন্দের মধ্যে প্রিয়াকে শুধুমাত্র অন্থভব করতেই চাইছেন-__ 

সেই কথা ভালো” তুমি চলে এসো একা, 

বাতাসে তোমাব আভাস যেন গো থাকে" 

স্তব্ধ প্রহরে ছুজনে বিজনে দেখা? 

সন্ধ্যাতারাটি শিরীষ-ভালেন ফাকে | 



প্রেমভাবনা ও শেষ পধায় ১৫৭ 

প্রেম শুধুমাত্র বন্ধনের মধে;ই সার্থক হতে পারে না। অধিকার প্রতিষ্ঠাই 

প্রেমের একমাজ্স কাম্য নয় । কবি মনে করেছিলেন প্রকৃত প্রেম লাভের পথে 

সাধনার প্রয়োজন নেই । কিন্তু কালক্রমে কবি সে ধারণার পরিবর্তন হয়েছে । 
জীবনের দীর্ঘ পথ অতিক্রম কবে কবি অনুভব করেছেন প্রেমের সঙ্গে অধিকার. 

প্রতিষ্ঠার পার্থক্য আছে । “অপরাখিনী” কবিতায় বলছেন__ 

ভাগ্যেরে করেছি জয় 

এ বিশ্বাসে মনে মনে ছিলাম নিভয় | 

আলন্তে কি ভেবেছি তাই 

সাধনার আয়োজনে আর মোর প্রয়োজন নেই। 

কিম্ত,__ 

রুষ্ট ভাগ্য ভেডে দিল অহংকার । 

“উদাসীন” কবিতাটি প্রেমের অপরিপুর্ণতা ও স্বতিবেদনায় বিষঞ্ণ । কবি, 
মনে করেছিলেন ত।র দান সম্পূর্ণ হয় নি। কিন্ত তবুও তার মনে আশা সেই 
প্রেমনিবেদনের আনন্দ বার্থ হয় নি-_ 

উষার চবরণততলে মলিন শশী 

রজনীর হার হতে পড়িল খসি। 

বীণার বিলাপ কিছু দিয়েছে কি সঙ্গ, 

নিব্রার তটতলে তুলেছে তরঙ্গ__ 

স্বপ্নেও কিছু কি আনন্দ ছিল ? 

আবার প্দানমহিম। কবিতায় প্রেয়সীর পূর্ণতার রূপটি অঙ্কন করেছেন ।, 
“নিঝরিণী' তেমন অকারণ আবরণ স্থথে আপনাকে দান করে তেমনি নারী 

নিরাসক্ত দাক্ষিণ্যে জীবনকে ধন্য করে । নারী শ্বমমহিমায় অপ্রমত্ত, অচঞ্চল এবং 

এশ্বধরহহ্যমদী । নানীর এই দাক্ষিণ্যের মুত্তিই কবি সবত্র প্রত্যক্ষ করেছেন-_ 

তুমি আছ কাছে», 

সে আত্মবিস্থত কপা, চিত্ত তাহে পরিতৃপ্ত আছে । 

এশ্বধরহশ্য যাহা তোমাতে বিরাজে 

একই কালে ধন সেই, দান মেই, ভেদ নেই মাঝে । 

“ঈষৎ দয়া? কবিতাটি প্রৌট কবির অতীত স্মতিমস্থন, অতীত প্রেমের: 



১৫৮ ববীক্্রকাব্যের শেষ পর্যায় 

ক্ষীণ সৌব্রভ বর্তমান মুহ্র্তকে ক্ষণগৌরব দান করছে । অতীত স্মৃতি রোমস্থনের 
মধ্য দিয়ে বৃদ্ধ কবি যৌবনের সেই মৃহ্র্তকে উজ্জীবিত করে ভুলতে চাইছেন । 

কবির প্রেম ০তো ইন্ড্রিয়ের দ্বারে সীমাবদ্ধ নয়। অনুভবে কবি-মনে তা 

অনন্ত সৌন্দর্ূপে ধরা দেয়, কিছু জানা এবং কিছু অজানায় মিলে যে মুব্তি 
কবির কাছে ধর দেয় তাকেই তিনি বারংবার কাব্যের অর্থ; দান করেছেন-_ 

তোমার ঘে-সত্তাখানি প্রকাশিলে মোর বেদনায় 

কিছু জান। কিছু না আনায়, 

ঘাবে লয়ে আলো আর মাটিতে মিতালি, 

আমার ছন্দের ভালি 

উৎ্সগ করেছি তানে বারে বাৰে; 

-বীথিকা, 'মাটিতে-আলোতে' 

কামনার পিগররে বদ্ধ কবি প্রকৃত €প্রমকে উপলদ্ধি করতে পারেন নি; তাই 

বার বারই ভোগ করেছেন 'প্রত্যাখা!ন-লাঞ্চন।, কিস্ত যখনই তিনি মোহমুক্ত 

চোখে নিরস্তর্ আকাক্ফার দুর্গ থেকে নির্মল আলোতে বেন্িয়ে এসেছেন 

তখনই ঘটেছে তার সত্য প্রম-উপলন্ধি। পরম ঘে আকাজ্ককার ধন নম্ন তা 
রবীন্দ্রনাথ চিরকালই স্বীকার করেছেন । 'মুক্তি” কবিতার মধ্যেও আমরা এই 
ধাবণার প্রতিফলন দেখতে পাই । . 

একদা বসন্তে তার বাথিকা যারা চটুল চরণের অসংকোচ নৃপুরঝৎকারে 
মুখরিত করেছিল আজ বতুব্র অবসানে তারা অস্তহিত হয়েছে । কবি আজ 
নিস্তব নিন বীথিকায় অতীত দিনের ঘেই আনন্দোৎখসবের স্মতিকে স্মরণ 

করছেন । “ঝতু-অবসান কবিতাটি স্বতি-তেদনায় বিষণ্ন । আজ কবি স্মরণের 
প্রদীপ জালিয়ে অতীতের সেই দেওয়। আর €নওয়ার মুহ্র্তগুলিকে গোধূলির 
শান আলোক্ পুনবার দেখে নিচ্ছেন । দান-উন্মুখ কবি জীবনের প্রাস্তদেশে 

অজানা সার্থকতার দিকে তাকিয়ে আছেন-_ 

কোথা তারা গেল আজি,__ 

গোধুলিছায়াতে হল লীন 
যাব। এসেছিল একদিন 

কলরবে কানা ও হাঁসিতে 

দিতে আর নিতে । 



ব্রেমভাবনা ও শেষ পধাস্ ১৫৯ 

আজি লয়ে মোর দানভার 

উরি ই মর 

কোন্ বিরাটের পায়ে ধনিয়াছে ভুলি 
নাহি জানে আপনি সে, 

সুদুর প্রভাত-পানে চাহিয়া] রয়েছে নিনিমেষে । 

€শষ সপ্তক-এর “৪৪, সংখ্যক কবিতাটিকে শ্টামলী কাব্যের ভূমিকা হিসাবে 

গ্রহণ করা যায় । কিন্ত তার পুর্বে শেষ সপ্তক কাব্যের কোন কোন কবিতাতে 

রবীন্দ্রনাথের প্রেযধারণার পরিচয পাওয়া যায় । কবি প্রৌঢ় প্রহরে আহ্ম- 
বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে বিগত প্রেমকে অন্কভব করেছেন । 

এক” সংখ্যক কবিতায় বলেছেন প্রাপ্তির মুহূর্তেই পাওয়ার মুল্যায়ন হয় না। 

কবি ঘোবনে যে ৫প্রম লাভ করেছিলেন, আজ তাকে হারিয়েই ঘথার্থ মূল্য 
উপলদ্ধি করলেন । মহৎ বেদনার মধ্যেই প্রাপ্তি সার্থক হয়ে ওঠে__ 

তোমার প্রেমের দাম দেওয়া হল বেদনায়, 

হারিয়ে তাই পেলেম তোমাক্স পূর্ণ করে। 

জীবনে প্রেমের আবির্ভাবে কোন কোন মৃহূর্ত হয়ে ওঠে অনন্ত । 
স্বীকৃতি অস্বতৈর আস্বাদ বহন করে আনে। 
প্রাত্যহিকতার আবেদন তুচ্ছ হয়ে ঘাম । “১৪; 
স্বীকৃতি আছে-_ 

সেই মুহূর্তে আমার আমি 
তোমার নিবিড় অনুভবের মধ্যে 
পেল নিঃসীমতা৷ । 

তোমার কম্পিত কণ্ের বাণীটুকুতে 
সার্থক হয়েছে আমার প্রাণের সাধন।, 

সে পেয়েছে অস্বত । 

“ত্রিশ সংখ্যক কবিতাতেও তিনি তার €সই বিরহ-বিচ্ছিন্স। প্র্রিক্াকেই 
স্ব্ণ করেছেন । পরবতাঁকালে শ্যামলী কাব্যগ্রন্থে শ্যামল মাটির কাছাকাছি 
ষে শ্যামলী প্রিয়াকে অনুভব কবেছেন, তার আভাস আছে এই কবিতাম্ন। 

তার এই পধাক্সের প্রেম-কবিতাম্ন শ্যামল অনুষঙ্গটি বার বারই ফিরে এসেছে। 

প্রেমের 

এর কাছে অন্যান্ত সুখ-ছুঃখ, 

খ্যক কবিতায় এই ধারণার 



১৬০ ববীন্দ্রকাব্যের শেষ পধাস্ 

শ্যামলী কাব্যগ্রন্থের একটি কবিতার নাম "শ্যামলী । এই কবিতা 
অবলম্বনেই গ্রন্থের নামকরণ হয়েছে । শ্যামলী গ্রন্থের শেষ কবিতা “শ্যামলী” 

ববীন্দ্রনাথের “মাটির বাসা”, “শেষবেলাকার ঘরখানি,-র গৃহপ্রবেশ উপলক্ষে 

রচিত। এই গৃহের পরিকল্পনা শেষ সপ্তক-এর “চুয়াল্লিশ” সংখ্যক কবিতায় 
পাওয়া ঘায়-__ 

আমার শেষবেলাকার ঘরখানি 

বানিয়ে বেখে যাব মাটিতে, 

তার নাম দেব শ্যামলী । 

| 
কিস্ত কবিতাটি পাঠ করলে দেখ' ঘায় শুধুমাত্র মৃত্তিকার প্রত্তি অন্ুরক্তিই তার 
প্রেরণা ছিল না। শ্যামল মাটির গৃহটি যেন শ্যামলা নারীর) শ্যামল মাধুর্ষের 

শ্ঘৃতি বহন করছে»__- | 

আমি ভালোবেসেছি 
ংলাদেশের মেয়েকে ; 

ঘে-দেখায় সে আমার চোখ ভুলিয়েছে 

তাতে আছে যেন এই মাটির শ্যামল অপ্রীন, 

ওর কচি ধানের চিকন আভা । 

তাদের কালো চোখের করুণ মাধুরীর উপমা দেখেছি 
এ মাটির দিগন্তে 

নীল বনসীমায় গোধূলির শেষ আলোটির 
নিষীলনে । 

শ্যামলী গ্রন্থে 'ন্বপ্রাঃ হারানো মন”, এবিদায় বরণ» “অকাল ঘুম”, 
“বাশিওয়াল।”১ “মিলভাঙ্গ।” প্রভৃতি কবিতাম্স এই শ্যামলী নারীর সাক্ষাৎ পাওয়া 

যায় । এই গ্রস্থের প্রেম কবিতাগুলিতে রবীন্দ্রনাথের প্রেম-সম্পক্কিত চিরস্তন 

ধারণার পরিচয় আছে । 

£ছ্বৈত” কবিতায় কবি বলেছেন যে প্রেমিকার একটি ম্বতন্ত্র ব্ধপের স্যষ্টি 

হয় প্রেমিকের মনোভ্মিতে, প্রেমিকার রূপের সমস্ত অসম্পূর্ণতা প্রেমিকের 
প্রেমে পুর্ণ হয়। প্রেমিকের ৫প্রমের মধ্য দিয়েই প্রেমিকার সত্যকার 

আত্মপোলন্ধি হন্স-_ 



প্রেমভাব্ন। ও শেষ প্যাক ১৬১ 

'আমি বেধেছি তোমাকে ছুয়ের গ্রস্থিতে, 

তোমার স্ষ্টি আজ তোমাতে আব আমাতে, 

তোমার বেদনায় আর আমার হেদনান্স | 

আজ তুমি আপনাকে চিনেছ 
আমার চেনা দিযে | 

“শেষ প্রহরে" কবিতায় কবি ৫প্রমশূন্ত অভিশপ্ত দাম্পত্য জীবনের কথা 
বলেছেন । ন্যামী-স্ত্রীর €প্রম-সম্পর্ক ছিন্ন হলে স্বামীর কাছে জ্্রী একটা মুল্যবান 
প্রাণহীন বস্তর চেয়েও তুচ্ছ হয়ে যায়। মানসিক ব্াযবধানের জন্য শ্বামী-্ত্রী 

একে অপরের হাদয়ানুভূতির বিষয়ে নিলিন্ত হয়ে ওঠে । 
'সম্ভাষণ” কবিতায় পুরুষের দৃষ্টিতে নারীর অসাধারণত্ব ও রহস্যমম্তার কথা 

বল! হয়েছে । শ্রসাধনব্রতা প্ররিয়্াকে দেখে কবির মনে হয়েছে প্রতিদিন 

পুরানো দিনের ঘরনী নিজেকে সাজিয়ে তোলে । তখন তে আব সাধারণ থাকে 
না। €স যেন হয়ে ওঠে অন্য যুগের নারী । তাকে প্রাচীন কাব্যের নায়িকার 

মত মনে হয়। পুরুষের প্রেমান্ুভূত্তির কোনো বিশেষক্ষণে নারী আর 
কালের গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ থাকে না, লে হয়ে ওঠে চির্স্তনী । নেই সময় পুরুষ 
তার প্রেমকে প্রকৃতির মনোহর সামগ্রীতে সাজিয়ে তোলে । তার প্পেম- 

সম্ভাষণও হয় কাব্যিক । 

“হারানো মন কবিতায় কবির প্রৌঢ় বয়সের প্রেম-চেতনার ম্বব্ধপটি উপলদ্ধি 
করা যায় । বুদ্ধ কবির প্রেমে যৌবনের সযত্ব প্রসাধন নেই। প্রেমিকা 

অন্তরালে দাড়িয়ে আছে । প্রেমিক তার উপস্থিতি ও মিলনের দ্বিধা অনুভব 

করতে পারছে । কিম্ভ সে আজ প্রেমিকাকে আহ্বান জানাবে না, কারণ এই 

মুহুর্তে তার চেতন। “কুষ্ণ পক্ষের গভীর আকাশে নীহারিকা” কিংবা বর্ষণ শেষে 
শরতের নীলিমায় সাদা মেঘের মত ছড়িয়ে পড়েছে । তার প্রেম আক্ 
সীমানার বন্ধন ন। মনে চারিদিকে পরিব্যাঞ্ত । তার প্রেম লুপ্ত হল্ন নি, কেবল 
সে আজ কোনো বিশেষক্ধপে সীমাবদ্ধ নয়-_ 

আজ কোনো-সীমানা-দেওয়1 নয় আমার মন, 
হয়তো তাই ভুল বুঝবে আমাকে । 

আগেকার চিহ্ৃ গুলে! সব গেছে মুছে, 

আমাকে এক করে নিতে পারবে না কোনখানে 

কোনো বাধনে বেধে । 

ববীন্দ্রকাব্য-- ১১ 



১৬২ ববীন্দ্রকাব্যের শেষ পধায্ 

'বাশিওয়ালা' কবিতান্ন মধ্যে বাংলাদেশের সমাজ এবং সংসারে আবহ্ধা 

নাকীর মর্মবেদন। ব্যক্ত হয়েছে । এই কবিতাটির সঙ্গে কবির ্্রীর পজ” নামে 

ছোটগল্ের তুলনা কর হায় । বাশির স্ব বূঢ বাস্তবের উপর সৌন্দধের 
আবরণ টেনে দেক্স । সাধারণ নারীর মধ্যেও ঘখন প্রেমের আবির্ভাব হস্ম তখন 

সেও হয়ে ওঠে অসাধারণ। তার মনের দেই আনন্দের কথাই ব্যক্ত হয়েছে । 

প্রেমের বাশির স্থরে সে অমর্ভ্য লোকের আহ্বান শুনতে পায় ॥। তার মধ্যে 

চারিদিকের প্রতিকূল পরিবেশকে উত্পেক্ষা করবার সাহস ও বিদ্রোহ জেগে ওঠে। 

বাশিওয়ালারূপ প্রেমিককে লক্ষ্য করে সে বলে-_ 

€তামার ভাক শুনে একদিন 

ঘরপোষা নিজীব মেয়ে 

অন্ধকার কোণ থেকে 

বেরিয়ে এল ঘোমটা-খসা নারী । 

কিন্ত সে বাশিওয়ালার বাশি জুনের দূরত্তে থাকতে চায় । কারণ দূরত্বের পটেই 

প্রেমের সত্যকার ব্ধপ ফোটে । পরিচয়ের সীমার মধ্যে আনলে তার বিকৃত 
হওয়া সম্ভাবনা । 

“মিলভাঙ্গ।” কবিতাটির মধ্যে কবির কিশোব প্পেম-স্বতির ছাক্না পড়েছে । 

প্রথম যৌবনে তার চিত্তে ঘষে নারী প্রথম প্রেমান্ুভূতি জাগিয়েছিল, মে কখন 
তার জীবন থেকে অপশ্ঠত হয়েছে । কিন্ত তিনি তার প্রেমিকার অমলিন 

স্মতিকে প্ররুতির কালজদ্নী বস্ভর মধ্যে অন্গভবৰ করেন । জীবনের নানা অবস্থায় 

কবি ভার প্রেমিকার পুর্ব পরিচিত সীমানা থেকে অনেক দূরে সরে এসেছেন । 
কিন্ত তবুও কবি স্বীকার করেন ঘে দেই প্পরিক্সাই তার কাব্যসাধনার আদি 

০প্রকণা এবং সেই প্রেরণা আজও অক্লান। তিনি তার কাব্য সাধনাব্স অব্যাহত 

ন্বোতে েই প্রথম প্রেমের স্পর্শ অন্মভব করেন । 

এই তরীটিকে প্রথম দিয়েছিল ঠেলে 

কিশোর বয়সের শ্যামল পারেব থেকে 

এব মধ্যে আছে তান বেগ। 

আজ মাঝবনদীতে সারিগান গাইব যখন 
তোমার নাম পড়বে বাধা 

তাপ হঠাৎ তানে। 



প্রেমভাবনা ও শেষ পধায় ১৬৩ 

পছঠাৎ-দেখা' কবিতায় কবি বলেছেন থে প্রেমিকের চিভেে প্রেমিকার জঅস্ধয 

প্রেমান্থভবের স্বভ্যু নেই। রাত্ত্রির তার দিনের আলোয় অদৃষ্ত হলেও ত্তার 

অন্তিত্ব মিথ্যা! হয়ে যায় না। , তেমনি বাস্তব সংসারে প্রেম অদৃহ্া থাকলেই 

তা মিথ্য। হয়ে যায় না । তাই বহুকাল পরে রেলগাড়ির কামরায় প্রেমিক- 

প্রেমিকার হঠাৎ তদখা হয়ে গেলে আবার চিরদিনের জন্য বিচ্ছিম্প হয়ে পড়ার 
পর্ব মুহুর্তে ঘখন প্রেমিকা জিজ্ঞাসা করেছে যে তাদের বিগত দিনের সব সম্পর্ক 
কি লুপ্ত হয়েছে, আর কিছুই কি বাকি নেই, তখন প্রেমিক বলেছে__ 

“রাতের সব তারাই আছে 

দিনের আলোর গভীরে 1” 

“বিদায় বরণ কবিতায় শেষ রাত্রির বুষ্টি-ভেজ, ভারী হাওয়ায় থমকে থাকা 

সক।লবেলার মস্থর মুহূর্তে কবির মনে হয়েছে যে তীর সব ভাবনার আবছায়! 

হালক। বেদনার রঙ মেলে দিয়ে মনের চারিদিকে ঝাঁক বেঁধে উড়ে বেড়াচ্ছে ॥ 
তিনি তাদের কাব্যের মধ্যে ধরার চেষ্টা করেন, কিন্তু পারেন না। তার মনে 
হয় এগুলি হচ্ছে তার ৫কশোরের ঝাপসা-হয়ে-যাওয়া রূপ, ফিকে হয়ে যাওয়া 

গন্ধ, কথা হারিয়ে বাওয়! গান, তাপহারর স্মতি-বিস্বৃতির ধৃপছায়! প্রভৃতি নিয্ষে 
গঠিত এক অবগুন্তিতা অভিমানিনীর রহস্যময় ম্বপ্রছবি । তিনি দিনাস্তে বিদায় 

গ্রহণকারিণি ৫কশোরের নারী-প্রিম্াকে শেষবারের মতো বরণের উদ্দেশে 

ডেকে ফেরাবার জন্য ব্যাকুল হয়েছেন এবং তাকে জানাতে চেয়েছেন যে তার 

প্রেম তার কাছে সত্য ও মধুর । প্রিষার ৫প্রমের স্থতিতেই তার মনে আনন্দের 
সঞ্চার হয়েছে । 

আকাশ-প্রদীপ কাবোর প্রেম একাস্তভাবেই স্মার্ত | 

প্রদীপ” কবিতাটিতে এই গোপন প্রেম-বেদনারই প্রকাশ । 

মিলনরাতে সাক্ষী ছিল যারা 
আজে! জলে আকাশে সেই তারা | 

অপরাক্লের অন্ধকারে দৃশ্যমান তারাটি ববীন্দ্রনাথের প্রেষচেতনারই স্মারক, 
«এই তারকা মর্ভলোকের ঘে মানবীর স্বতি তে ছিল মিলনরাতের সহচরী, 

কখনও বা শিশির সজল বিদায় লগ্বের বিরহিণী । আজ দেহাবসানে স্তির 

নীলিম আকাশে দৃত্রবর্তী তারকায় রূপান্তরিত |” আকাশ-প্রদীপ-এর 

ভূমিকার আকাঁশ- 

১. ড. অরুণকুমার বন, রবীন্দ্রবিচিস্তা € ৯৩৭৫ ), পৃ. ১১৯ 
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কয়েকটি কবিতা কৈশোর ও যৌবনের অস্ফুটপ্রায় উন্মেষ-পর্বের প্রেমানুভবের 
সৃতি, এই কবিতাগুলি বিরহবিচ্ছিন্ন। নারীর স্বৃতি বহন করেছে । “বধূ”, “গামা 
এবং “কাচাআম"_-এই তিনটি কবিতা প্রত্াক্ষভাবে মিলনরাতের সাক্ষীর শ্বতি । 

ধুসর বর্তমান থেকে ব্যগ্র ব্যাকুল আগ্রহে কবি অতীতের শ্টামলিমার স্পর্শ 
অনুভব করতে চেয়েছেন । 

“বধূ কবিতাটি কল্পনার রহশ্তময়তায় উজ্জ্বল । প্রাচীন ছড়ার বধূকে 

কল্পলোকের চিরস্তনী রহস্যময়ী রূপে অন্থভব করেছেন। চিরজীবনেব্র উৎকষ্টিত 

প্রতীক্ষায়ও বধূকে প্রত্যক্ষতার মধ্যে পাওয়া ঘাস না__ 

অকন্মাৎ একদ্দিন কাহার পরশ 

রহস্তের তীব্রতায় দেহে মনে জাগাল হরষ স্ 

তাহারে শুধায়েছিছ্ন অভিভূত মুহূর্তেই, 

“তুমিই কি সেই, 
আধারের কোন্ ঘাট হতে 

এসেছে আলোতে”? । 

উত্তরে সে হেনেছিল চিত বিহ্্যৎ্, 

ইঙ্গিতে জানায়েছিল, “আম তারি দূত. 
জে রয়েছে সব প্রত্যক্ষের পিছে । 

নিত্যকাল সে শুধু আসিছে ।:--১? 

সেই কল্পনার বধূ অপ্রাপণীয়া; অনন্ত সৌন্দয ও প্রেমের বিগ্রহ বূপসীকে 

জাগতিক বন্ধনে আবদ্ধ করা যাব না। সংসারে বধূর মধ্যে আমর। 
অস্তরালবহ্তিনী অনস্ত সৌন্দষময়ীর রহস্যের আভাস পাই । 

শ্যামা কবিতায় কবির 8কশোন প্রেমস্বতির কাব্যবূপায়ণ । টকশোরে যে 

শ্যামা বালিকার সঙ্গে পরিচয় শ্লেষে-তকোৌতুকে নিবিড় হয়েছিল, পশ্চিম দিগন্তের 

পুলকে বিষাদে মেশ। দিনে কবি সেই স্থৃতির পুনরুজ্জীবন ঘটিয়েছেন । 

“নামকরণ' ও “তর্ক কবিতা ছুটিতে প্রেমের এক নবীন ভাষ্য আবিক্ষার করা . 
ঘাম । তেষ জীবনের এই প্রেমের কবিতা গুলিতে মনন্ই প্রাধান্য লাভ করেছে। 

ভাবের গাঢ়তা, কল্পনার নিবিড়ত। ও প্রেমের দার্শনিকত। এই কবিতাগুলিকে 

বিশেষ যুল্য দান করেছে । বিচিত্র উপমায় কৰি নারীর শান্ত মহিমান্বিত মতি 

চিত্রিত করেছেন, 'নামকরণ কবিতায় নারীর সৌন্দর্য মাধুর্ধ ও রহস্তমম্ মুন্ডি 
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"অনেকটাই পুরুষের মনের স্ন্তি। প্রথম যুগের কবিতা কবি বলেছেন__ 

“অর্ধেক মানবী তুমি অর্ধেক কল্পনা” । নারীর এই কাল্পনিক মৃব্তিই যনোহর-_ 
পুরুষ ঘে ব্ধপকার, 

আপনার স্ষ্টি দিয়ে নিজেরে উদ্ভ্রাস্ত করিবার 

অপুব উপকরণ 

বিশ্বের রহস্যলোকে করে অন্বেষণ । 

সেই রহশ্তই নারী” 
নাম দিয়ে ভাব দিয়ে মনগড়া মৃত্তি রচে তারি ; 

“তর্ক কবিতায় নরনাবীর দেহ-আজ্মাগত প্রেমের সম্বন্ধ নিয়ে বিচিজ্র তথ্য 

ও তত্ব বিশ্লেষণ। কবি বলেছেন পুরুষের এই কাল্পনিকতায় প্রেম পুর্ণ তা লাভ 

করে । €ভাগের বন্ধনে প্রেমকে আবদ্ধ কর] যায় না। দূর হতে আশ্মাদনেই 
প্রেম চরিতার্থতা লাভ করে । পুরুষের মায্স়ামোহেই প্রেমের ষথার্থ পরিচয়্-_ 

আমি কহিলাম, “ঘদ্দি প্রেম হয় অম্বতকলস, 

মোহ তবে বসনার রস। 

নে স্থধার পুশ স্বাদ থেকে 

মোহহীন বমণীরে প্রবঞ্চিত বলো করেছে কে। 

আনন্দিত হই দেখে তোমার লাবণ্য ভরা কায়া, 

তাহার তো বারোআনা আমারি অস্তরবাসী মায়া । 

প্রেমে আর মোহে 

একেবারে বিরুদ্ধ কি দৌহে । 

আকাশের আলেো। 

বিপরীতে-ভাগ-কর। সে কি সাদ। কালে । 

এ আলোই তো আপনার পুর্ণ তাকে ভেডে তৃণে-শন্তে-পুস্পে-পর্শে, আকাশে- 

বাতাদে বিচিত্র বর্ণে আত্মপ্রকাশ করে, আর বিশ্বে চোখ ভোলাবার মোহ 

বিস্তার করে । এই মন-ভোলাবার প্রয়াস না থাকলে স্ষ্টিকর্তার স্যতি তো! 

সাৎপর্হীন হত । তাই-_ 
পূর্ণতা আপন কেন্দ্রে ্তব্ধ হয়ে থাকে, 

কারেও কোথাও নাহি ভাকে । 

অপ্ূুর্ণের সাথে দ্বন্ছে চাঞ্চল্যের শক্তি দেয় তারে, 
বলে ক্ধপে বিচিত্র আকারে । 
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এনে নাম দিয়ে মোহ 

যে করে বিপ্রোহ 

এড়ায়ে নদীর টান সে চাহে নদীরে, 

পড়ে থাকে তীরে । 
পুরুষ ঘে ভাবের বিলাসী, 
মোহতবী বেয়ে তাই স্থখা সাগরের প্রান্তে আসি 

আভাসে দেখিতে পায় পরপারে অব্ধপের মায়া, 

অসীমের ছায়া, 

অম্তের পাত্র তার ভরে ওঠে কানায় কানায় 

স্বল্প জানা ভূরি অজানায় । 

আলোচ্য ছুটি কবিতায় নারী-প্রমের রহস্যময় তার কথাই বল! হয়েছে । 

“কাচা আম' কবিতায় কবি অনুভব করেছেন “বদল হয়েছে পালের হাওয়া” | 

তাই ত্র মাসের সকালে ম্বহ রোদছরে গাছের তলাম্ম পড়ে থাকা। তিনটি ক্রাচা 

আম অস্থির ব্যগ্রতায় কুড়িয়ে নিতে গেলেন না বুদ্ধ কবি । এই তিতনটি “কাচা 
আম'কে কেন্দ্র করে কবির কিশোর প্রেমের প্রথম উন্মেষ ও চাঞ্ল্যকে ব্যাখ্যা 

করেছেন । এই অপরিণত প্রেম প্রা়শ:ই পূর্ণতা লাভ করে না, অস্ফট মনের 
জাগরণেই এর সার্থকতা । তাই পরবর্তী কালে স্বতির মধ্যেই কিশোর প্রেম 
তার ঘথার্থ মূল্য লাভ করে । ৃ 

বয়স বেডে গেল । 

একদিন সোনার আংটি পেয়েছিলুম ওর কাছ খেকে 

তাতে স্মব্রণীয় কিছু লেখা ছিল । 

ল্লান করতে সেটা পড়ে গেল গঙ্গার জলে» 

খুজে পাইনি । 
এখনো কাচা আম পডছে খসে খসে 

গাছের তলায়, বছরের পর বছর 

ওকে আর খুঁজে পাবার পথ নেই। 

প্রেমের কবিত৷ হিসাবে সানাই-এর কবিতার একটি আলাদা স্বাদ আছে। 

পুরবী-র সেই স্থকুমার স্থতিময় প্রম সানাই-এর কবিতাগুলিতে আবার 
ন্তন করে ধরা পড়ল। অধিকাংশ কবিতাতেই দূরবন্তিনী লীলাসঙ্গিনীর 
প্বতি এবং কৈশোর ও যৌবনের প্রেম-স্বৃতি সৌন্দর্য ও মোহের তুলিকান্স- 
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অক্কিত। তবে অধিকাংশ কবিতাতেই কবির একটি অতৃপ্ত গভীর বেদনার 

আভাস পাই । জীবন-সায়াহ্ের এই দীর্ঘশ্বাস বিগত প্রেমের অপ্রাপণীয়তায় ।ঈ 

তবু এ যেন পুরাতন প্রেমকে নৃতন করে অন্ুভব_ 
এ ধূসর জীবনের গোধূলি, 

ক্ষীণ তার উদাসীন স্মতি, 
মুছে-আস। সেই কান ছবিতে 

বং দেয় গুঞলগীতি | 
-_ সানাই, নতুন রঙ? 

স্বতিমূলক প্রেমের ইতিহাস বলাক। থেকে নবজাতক পধস্ত সর্বজ্রই অনুভব " 

কর! যায় । এই স্মৃতির মধো স্পষ্ট তা আছে : কিস্ত সানাই-এ এসে সেই: 

স্পষ্টতা আমর! দেখতে পাই না । এখানে একট অস্পষ্ট ভাব-পরিমগুল । 
এথানে কোন অনুভূতি বা অস্পষ্ট মানসিক অবস্থাকে কাব্যরূপ দেওয়া! হয়েছে । 

এই কাব্যের হ্ল্লভাষিত কবিতাগুলির মধ্যে পুরবীর উদ্াস-করুণ সুর শোনা: 

যায়। শেষ জীবনের এই কাব্যে অতীতকালের মুক্তি নৃতনকালের বেশে* 
এসেছে তার জীবনে, তবুও অতীতের পানে চেয়ে তার স্মৃতির হাহাকার 
'গানের খেয়া” কবিতায় 

যে আসে নি এ জীবনে 

ঘাট খুজি খুঁজি 
গানের খেয়া সে মাগিতেছে বুঝি 

আমার তীরেতে এসে । 

“অনাবুষ্টি কবিতায় কবি অতীত যুগের প্রেমিকাকে স্মরণ করেছেন । এই 
কবিতায় কবির আক্ষেপান্ুরাগ প্রকাশ পেয়েছে । শেষ জীবনে কবি অতীত 

প্রেমের ব্যর্থতার কথ। মনে করছেন-_ 

যদি এ মাটিতে চলিতে চলিতে 

পড়িত তোমার দান 

এ মাটি লভিত প্রাণ, 

একদ। গোপনে ফিরে পেতে তারে 

অস্ত ফলে । 

“গানের খেয়া”, “অনাবুষ্টি, “নতুন রড", “অধরা”, “ব্যঘিতা”-_এই কবিভাগুলি 
একই দিনে রচিত এবং প্রতিটি কবিতাতেই করুণ বেদনার মুঙ্ছনা শোন! 
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যায় । কবিতাগুলি বিপ্রলভ্ভ শৃঙ্গারের সুরে গাথা । মিললেন্ বিপন্ষীত অবস্থা 
বিপ্রলভ্ভ । এই বিপ্রলভ্তের জন্যই প্রেম অধিকতর পুর্ণতা প্রাপ্ত হয় । “আধরা, 

কবিতায় কবির মনের নিভৃতে ঘে প্রেমের অস্তিত্ব তার দ্বারাই তিনি “অধ! 

মাধুরীণকে আস্মদ করতে পারছেন । প্রেমিকার যষৌবন-উতৎসবে কবি আপনার 

অনভ্ভিত্ব ঘোষণ! করেছেন ॥ 

“বাথিতা” কবিতায় অতীত জীবনের সকরুণ অপ্রাস্তিকে কবি জীবন- 

সায়াহে নিঃশেষে মেনে নিতে চাইছেন । ছুরাশার গুকুভার, কপণ প্রাণেক্স 

বঞ্চনা অতীতের বিন্রপবাণী তামসী বিশ্মাতির গর্ভে বিলীন হয়ে ঘাক্। স্মৃতি 
হতে ০বদনার গুঞ্তন মে যাক | পুর্বোক্ত প্রতিটি কবিতাতেই বিন্বহের ব্যথিত 
দীর্ঘশ্বাস অস্ভব করা ঘায়। সব স্থানেই একটি দূরবন্তিনী নাস্সিকার (অস্তিত্ব 
লক্ষ্য কর] যাযস। 

রবীন্দ্রনাথের শেষ পধায়ের কবিতাক্স নানা চিন্তাধারাব্র সন্ধান পাওয়া! সবাক ! 

কোন স্থানে তিনি দার্শনিক, আবার কোন স্থানে তিনি পৃথিবীর তৌন্দযে; মুগ্ধ 

জীবন-প্রেমষিক ॥ কিস্ত সানাই-এর কবিতাগুলিতে আমরা একমুখী প্রবণতা 

দেখি। একটি দূরবত্তিনী নারীর অস্তিত্ব ও বিরহ বিচ্ছেদ-জনিত বেদনাই 
কবিতাগুলির মুল প্রেরণা । 

“পুর্ণ কবিতায় কবি তার প্রেমিকাকে পঞ্চদশী-দপে কল্পনা কনেছেন, ঘেন 
শুরু পক্ষের চরম তিথির চাদ । 

ছায়াছবি” একটি মধুর প্রেম-কবিতা, বহুদিন পরে ববীন্দ্রকাব্যে এই ধরনের 
ক্র শোনা গেল । ব্রবীন্দ্রনাথের ০প্রমেক্ কবিতায় মিলনানন্দের চিন্্রণ খুব বেশী 

দেখা যাক্স না॥। দূরত্বের পটভূমিকাস্স প্রিয়াকে স্থাপন করে প্পেমার্থয নিবেদনেই 
ববান্র-কবিতার টৈশিষ্ট্য । এই কবিতাক্স সমগ্র প্ররুতিকব মসৌন্দযের মধ্যে প্রিয়া 
অস্তিত্ব অস্কভব করেছেন । 

আমার প্রিষমা ঘন শ্রাবণ ধাবাক্স 

আকাশ চেয়ে মনেন কথা হারাম, 

আমার প্রিয়ার আচল দোলে 

[নবিড় বনের শ্যামল উচ্ছাসে ৷ 

বধণঘন শ্রাবণসন্ধ্যামস প্প্রিক্ার স্তি কবিকে আকুল করেছে । তিনি 

“আহবান” কবিতাম্ম পপ্রয়সীকে আহ্বান করেছেন তার স্তিরুদ্ধ গৃহকে 

আলোকিত করার জন্য, “ছাক্সাছবি” এবং “আহ্বান” এই ছুটি কবিতারই পটভূমি 
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বুষ্টিকন্াত শ্রাবণ । এই ছুটি কবিতা জাহ্ছয়ারী মানের একই দিনে বুচিত। 

অনুমান করা যায় এই কবিত। ছুটির রচনার প্রেরণ। ছিল একই । অতীতের 
কোন মোহময় রোমান্টিক স্বতিতে কবি আবিষ্ট ছিলেন এবং তার সঙ্গে হয়ত 

মিলেছিল কোন বর্ষণঘন দিবসের স্মৃতি | 

“ছিধা” কবিভামম কবির একটি সুস্মম অনুভূতির স্মতি-ক্রপায়ণ লক্ষ্য কর। 

যায়। কাবর জীবনে প্রিয়ার আবিভাব এবং লীলার চিত্র এই কবিতাক্স 

-সহজ-সুন্দর ভাবে বশ্রিত হয়েছে । এখানেও কবি বিরহভাবনায় ব্যথিত । 
তুমি কোথা দূরে কুঞ্জ ছায়াতে 

মিলে গেলে কলমুখর মায়াতে, 

পিছে পিছে তব ছায়া রৌজের 

খেল। গেলে তুমি থেলে। 

এই সানাই কাব্যের স্থরে ৫শষ পধায়ের ন্চক-কাব্য পূরবীব্ স্থরের 

অনুরণন ০শোন। যায় । স্থতিতে অতীতের পুনরুজ্জীবন, মর্ত্যপ্রীতি এবং লীলা- 

সঙ্গিনী প্রেরসীকে পুনরাযস আহ্বানের মধ্যে পুর্রবী কাব্যের প্রবণতার আভাস 

পাওয়া যায় । “কর্ণধান্র কবিতায় সেই লীলাসঙ্গিনীরই অন্ভব-_ 
ওগে। আমার লীলার কর্ণধার, 

জীবন-তবী মৃত্যু ভাটাস্ 

কোথায় কর পার। 

নীল আকাশের মৌনখানি 
আনে দুরে ৫দববাণী, 

গান করে দিন উদ্দেশহীন 
অকুল শুন্যতা । 

তুমি ওগো লীলার কর্ণধার 
রক্তে বাজাও রহস্যময় 

মন্ত্রের ঝংকার । 

এই কাব্যে স্বৃতিচারণ। এবং মর্ত্যপ্রীতির মধ্যে যে কবির আসক্তির প্রকাশ 
হয়েছে একথা সবতোভাবে স্বীকার করা ঘায় না। বদি বা আসক্তির পরিচয় 
পাওয়। যায তাও আবার গভীর অনাসক্তিজনিত ॥। “মানসী” কবিতাটির মধ্য 
দিয়ে কবি স্বতির সৃমিকাটিকে বিঙ্গেষণ করেছেন । এথালে প্রত্যক্ষ জগতের 

“আবেদন কবির কাছে নিশ্রভ মনে হয়েছে, ভার মনের ভাবুকতায় স্তি বিশুদ্ধ 
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আনন্দের উৎস বূপে ধরা পড়েছে ॥। সানাই কাব্যের মূল সুরের পরিচক্ষঃ 
এখানেই-__- 

বাহিরেতে বাণী মোর হল শেষ 

অন্তরের তারে তারে ঝংকারে রহিল তার রেশ । 

অক্ষলিত প্রতীক্ষার সেই গাথা আজি 

কবিরে পশ্চাতে ফেলি শৃন্তপথে চলিয়াছে বাজি । 
কোখায় রহিল তার সাথে 

বক্ষম্পন্দে কম্পমান সেই স্তব্ধ রাতে 

সেই সন্ধ্যাতার! । 

জন্ম সাথিহারা 

কাব্যখানি পাড়ি দিল চিহ্নৃহীন কালের সাগরে 
কিছুদিন তরে ; 

শুধু একখানি 

স্ত্রছিন্ন বাণী 
সেদিনের দিনাস্তের মগ্রস্মতি হতে 

ভেসে যায় নোতে। 
সানাই-এর স্চনা কবিতা “দূরের গান'-এর মধ্যেই এই অনাসক্তির পরিচয় 

দিয়েছেন কবি। স্বদূরের পানে চাওয়া উৎকষ্ঠিত কবি তারার আলোতে 
কোন দূরবাসী অধরার অন্বেষণ করেছেন । 

দিগন্তের নীলিমায় স্পর্শ দিয়ে ঘেরা 
গোধূলি লগ্নের যাত্রী মোর স্বপনের । 
নীল আলো' প্রেয়সীর আবিপ্রাস্ত হতে 

নিয়ে যায় চিত্ত মোর অকুলের অবারিত শ্রোতে ; 
চেক্সে চেয়ে দেখি সেই নিকট তমারে 

অজানার অতিদূর পারে । 
সানাই কাব্যে প্রেমই প্রধান কথা । রবীক্দরকাব্যের সৌন্দর্ মাধুর্য ও 

প্রেমের যুগটি যেন আবার ধর! পড়েছে । গোধূলি আলোয় পুরাতন প্রেম 
ও মাধুধের স্বতিকে কথা ও স্থরের অপন্দপ মায়ায় চিত্রিত করেছেন, যে লীলা- 
সজিনীর পুনরলজ্জীবন ঘটিয়েছেন তিনি, সেই লীলাসঙ্গিনীর সঙ্গে পুর্বযুগের 
লীলাসঙ্গিনীর একটু পার্থক্য আছে। কালের ব্যবধানে তিনি ভিন মুক্তি গ্রহণ 
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করেছেন, পরিিপুর্শ সৌন্দর্যের মধ্যে ধেন একটু কাঠিন্ দেখা যাচ্ছে__ 

মহাকালের তাগুবনৃত্যে সেই স্বন্দরী নব্তিনীর “বংকৃত কিক্ষিনী” ছিন্স হয়েছে» 
'সীমন্তের সিঁথি ও কঠহার' চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে__ 

আভরণশুন্য পপ 

বোবা হয়ে আছে কৰি চুপ, 

ভীষণ রিক্তত1 তার 

উৎ্স্থৃক চক্ষুর "পরে হানিছে আঘাত অবজ্ঞার ৷ 
নিষ্ঠুর নৃত্যের ছন্দে, মুগ্ধ হস্তে-গাথা পুষ্পমাল। 

বিশ্রস্ত দলিত দলে বিকীর্ণ করিছে রজশালা । 

মোহমদে ফেনায়ত কানায় কানায় 

যে পাত্রখানায় 

মুক্ত হত রসের প্লাবন 
মত্ততার শেষ পালা আজি সে করিল উদ্যাপন । 

_-দানাই, 'বিপ্রব 

শেষ জীবনের কাত্যে প্রেম পরিপুর্ণ বূপেই স্থতিচারী । কবি অতীত 
প্রেয়সীর উদ্ছেশ্টে কাব্য-অধ্য নিবেদন করেছেন । এই প্রেম বিগতের বিরহে 

বিধুর। তাই এই যুগের অধিকাংশ কাব্যের প্েমবিষয়ক কবিতায় 

দার্শনকতার অবকাশ কম । ভবে কোন কোন স্থানে আদি স্যটি-রহস্যের 

দ্বার! প্রভাবিত হয়ে কবি নরনারীর প্রেম নিবেদনের মধ্যে এক আদি-অস্তহীন 
ছুজ্ঞেয় প্রাণম্বোতের অস্তিত্ব অনুভব কবেছেন। তাই রমণীর মধ্যে ককি 

শুধুমাত্র নারীমুত্তিকেই প্রত্যক্ষ করেন নি-__নারী বিধাতার অনস্ত সৌন্দযের 
দুতী। তাই গৃহে বধূর আগমন যুগে যুগে এই বার্তাই ঘোষণা করে-__ 

.-আমি তাত্রি দূত ; 

যে রয়েছে সব প্রত্যক্ষের পিছে, 

নিত্যকাল সে শুধু আলিছে । 

জ্যোতিক্ষের আলোছায়ে-__ 

গলাম্স মোতির মালা, সোনার চরণচক্র পাসে । 
_-আকাশ প্রদীপ, “বধু” 
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তবে সব কবিতার মধ্যেই তিনি স্মতি-শাস্িতা বিরহবিচ্ছিন্না প্রেমিকার 

কথাই বলেছেন । পুরাতন প্প্েমের পুনরুজ্জীবন শেষ পর্যায়ের অধিকাংশ 

কাব্যেরই বিষয়বস্ত । পৃরবী-তে জীবনে দিনের আলো থাকতে থাকতে বিঙ্গত 
প্রেমের মুল্যায়ন করে নেবার সকরুণ চেষ্টা রয়েছে, আবার কীখিকা-তে অতীত 
প্রেমের ছায়াবীথি রচনা করে প্প্োটি অবসন্ন কবি সেখানে আশ্রয় নিতে 
চেয়েছেন ॥ পত্রপুট, শ্টামলী, আকাশ-প্রদীপ প্রভৃতি কাব্যেব্র সর্বত্রই অতীত 

্বতির মুহু সৌরভে স্থরভিত । প্রেম সৌন্দর্যের শেষ আবির্ভাব সানাই কাব্য- 
গ্রন্থে । এরপর কবি ওপনিষদিক চেতনা ও আত্মোপলন্ধির গভীরে ডুব 

দিয়েছেন । শেষ পধায়ের প্রেমের করিতায় শ্বতি-চিত্রণের মধ্যে একট গভীর 
অচরিতার্থতার বেদনা লক্ষ্য করা যায়। বার্ধক্যে উপনীত কবি অনুভব 

করেছেন ঘষে পূর্বজীবনের সেই স্থরটিকে আর ফিরে পাওয়া ঘাবে না, তাই 

এই সময়ের কাব্য গুলিতে বিপ্রলম্ত বিরহের বৈরাগ্যই সাধারণ বৈশিষ্ট্য । 



পঞ্চম অধ্যায় 

স্ৃতুযচেতনা ও “শেষ পর্যায় 

কৰি মাত্রই স্বৃত্যুর শ্বরূপ জানতে উৎস্ক। মাস্ষের জীবনের অনিবাঞ 

পরিণাম মৃত্যু । এই মৃত্যু বিভিন্ন কবির কাছে বিভিন্ন রূপের ব্যঞজন। দিয়েছে 
এবং এই নান! রূপে মৃভ্যকে উপলব্ধি করার প্রবণতার মূলে থাকে কবিগণের 

বিশিষ্ট কবি-ম্বভাব। রবীন্দ্রনাথ এর ব্যতিক্রম নন। 

অনেক সময় দেখ যায় মানুষ তার জীবন-দর্শন রচনা করে জীবনের 

অভিজ্ঞতায়। তাই কবি জীবনের ঘটনা-পরম্পরা উপলন্ধির মাধ্যমে অনেক 

সময় কবির বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গীর ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব হয়। কিন্তু একথাকে 

সবতোভাবে সত্য বল! যায় না। কবি-জীবনে একই ঘটন। ভিন্ন সময়ে ভিন্ধ 

অনুভূতি নিয়ে আসে । রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুচিস্তাকে উপলব্ধি করতে হলে যেমন 

আমাদের তার জীবনের বাহক ঘটনাগুলিকে লক্ষ্য করতে হবে, কারণ এই 

সমস্ত ঘটনার দ্বারা তিনি কখনও কখনও প্রভাবিত হয়েছেন, তেমনি আবার 

তার অস্তরস্থিত কবি-মানসের স্বরূপ নির্ণয়ের চেষ্টাও একান্ত আবশ্টক | 

মৃত্যু সম্বন্ধে অন্থসন্ধিৎসা কবির জীবনাসক্তির পরিচায়ক । এই পৃথিবা, এই 
জীবন কবির কাছে পরম মৃল্যবান। কাব্যরচনার প্রথম নুগে কি কোমল-এ, 

তিনি উচ্চারণ করেছিলেন__“মরিতে চাহি না আমি হ্ুন্দর ভুবনে । এই 

আকাঙক্ষাই তিনি জীবনের শেষ দিন পধস্ত পোষণ করেছেন । জাবনের প্রতি 

কবির ভালবাসা গভীর ; আপাতদৃষ্টিতে মৃত্যুতে সেই জীবনের পরিসমাপ্সি। 

জীবন ও মৃত্যু যেন ছুটি বিরোধী অবস্থা । তাই জীবন-প্রেমিক কবি মৃত্যুর হস্ত 
উদ্ঘাটনে আগ্রহী । এই পৃথিবীর প্রতি কবির ভালবাস! এবং শ্রদ্ধার অস্ত 

নেই । তার সমগ্র সাহিত্য স্থষ্টি পৃথিবীর অবারিত উদার দাক্ষিণ্যের প্রতি 

অকুঞ শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের ইতিহাস। জীবনের উপান্তে পৌছে কবি যেন আরও. 
নিবিড় আবেগে পৃথিবীকে নিজের মধ্যে অনুভব করেছেন। তাই জীবনে 

মৃত্যুর আবির্ভাবের ক্ষণটি যতই নিকটবর্তী হয়েছে, মৃত্যু সম্বন্ধে কবির জিজ্ঞাস! 
ততই প্রব্লতর হয়েছে । মৃত্যুর সমীপবর্তী হয়েই যে কবির মনে ম্ৃতু-চেতনার 

উদ্ভব হয়েছে একা বল! ঘায় না। রবীন্দ্রনাথ কৈশোর থেকেই স্ৃত্যু সম্পর্কে 
কৌতূহলী হয়েছেন এবং আপন মনেই কৌতুহল-নিবৃত্তির উপায় খুঁজেছেন, 
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রবীন্দ্রনাথের মতে কড়ি ও কোমল-এর যুগেই তার মনে প্রথম ম্বত্যুর 

উপলন্ধি জাগে । এই সময়ই কবির পরিবারের উপর দিয়ে স্বৃত্যুর একটি প্রবল 

ঝড় বয়ে গিয়েছিল । জ্যোভিরিজ্্রনাথের জী কাদম্বরী দেবী আত্মহত্যা করেন 

এবং সেক্জদাদ! হেমেন্দ্রনাথ অল্পবয়সে মৃত্যুবরণ করেন ॥ কাদশ্বরী দেবী বা তো 

ঠাুর।ণীর প্রতি রবীন্দ্রনাথের অনুরক্তির কথা সবজনবিদিত । এই ম্বৃত্যু- 

বিচ্ছেদজনিত প্রতিক্রিমাকে অবশিষ্ট স্দীর্ঘ জীবনে রবীন্দ্রনাথ কখনও বিস্বত 

হন নি। জীবনস্থতি-তে তিনি এই সময়কার মনোভাব ব্যক্ত করেছেন» 

“আমার চল্লিশ বছর বয়সের সময় স্বৃত্যুর সঙ্গে যে-পরিচম্ম হইল তাহা। 

স্থায়ী পরিচয় । তাহা তাহার পরবর্তী প্রত্যেক বিচ্ছেদশোকের সঙ্গে মিলিয়া 

অশ্রর মাল। দীর্ঘ করিয়া গীথিয়া চলিয়ছে-....-জীবনের মধ্যে কোঁধাও থে 
কিছুমাত্র ফাক আছে, তাহা তখন জানিতাম না ।+--**- ঘাহা আছে ঘাহা। 

বুহিল না, এই উভয্ষের মধ্যে কোনমতে মিল করিব কেমন করিয়া |” এই 

ময় সাময়িকভাবে তার জীবনের সজীবতা ও সবরসত। শুফ হয়ে গি | 

কিন্তু এই ভাব তার জীবনে স্থায়ী হতে পারে নি। ম্বত্যুকে তিনি স্বাভাবিক 

'ঘটন। বলেই জেনে নিয়েছিলেন এবং তার এই মনোভাব তার শেষ পযায়ের 

বচনাগুলিতে আরও স্পষ্ট হয়েছে । মৃত্যু সম্বন্ধে তখন তিনি একটি দার্শনিক 

স্থলভ দৃষ্টিভঙ্গীতে স্থিত হয়েছেন । কড়ি ও কোমল-এর সমসাময়িক রচনা 

রুদ্ধগৃহ' শীর্ষক প্রবন্ধটিতে কবি বলেছেন__“পৃথিবী ম্বৃত্যুকেও কোলে করিয়]:লয়, 

জীবনকেও কোলে করিয়1 রাখে-.---"হৃদয়ের ছুই দ্বার সমান খুলিয়া রাখো । 
প্রবেশের দ্বার দিয়া সকলে প্রবেশ করুক, প্রস্থানের দ্বার দিয়! সকলে প্রস্থান 

করিবে ।”২ এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি তিনি সেই প্রথম যুগেই স্বৃত্যুকে 
স্বাভাবিকভাবে গ্রহণের চেষ্টা করেছেন ॥ 

যদিও কবি ম্বত্যু-সচেতনতার প্রথম অন্ভূতির দিক থেকে কডি ও কোমল- 
এর যুগটিকেই চিহ্নিত করেছেন, কিন্ত তার এই ঘুগেন পূর্ববর্তী রচনাগুলিতেও 
স্বত্যুর প্রশ্ব কবিকে আলোড়িত করে নি একথা বললে ভুল হবে । একেবারে 

প্রথম দিকের রচনাগুলিতে কবির মনে একটি অনির্দেশ্ট ু:খবাদ প্রধান হয়েছে, 

রচনাগুলি উচ্ছাসের বাম্পে পরিপূর্ণ । তথাপি সেগুলির মধ্যে কবির জীবন- 
জিজ্ঞাসাকে আবিষ্কার কর। যায়। মৃত্যু স্বদ্ধে কবির নিজন্ব নিত স্ত্রপাত 

১. জীবনম্থ্রতি, (বি. ভা, ১৩৬৮ )* পু. ১৪৩-৪৪ 

২. বিচিত্র প্রবন্ধ, ( বি. ভা. ১৩৬৭ ), পৃ ৩৫-৩৬ 
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নয় প্রভাত সঙ্গীত-এর যুগেই । এই সময়েই তিনি উপলন্ধি করেছেন মৃত্যুতে 
জীবনের পরিসমাপ্তি হয় না, স্ৃতুযু জীবন থেকে জীবনে যাবার তোরণ মাত্র, 
তাই তিনি বলেছেন__ 

নাই তোর নাই বে ভাবনা, 
এ জগতে কিছুই মবে না| 

_ -প্ুভাত-সঙ্গীত, 'অনস্ত জীৰন" 

তিনি মনে করেছেন বিশ্বজগতে আসা এবং যাওয়া ছটোই থাকে । ঢেডয়ের 

মতো আলোতে ওঠ! এবং অন্ধকারে নামা । 
“কড়ি-কোমল'-এর যুগের ম্বৃত্যু সম্পর্কে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার পূর্বেও 

মৃতুার প্রশ্থ তাকে নাড়া দিয়েছে এবং মৃত্যুর স্বরূপ ও জীবনের স্বরূপ সম্পর্কে 

তিনি একটি বিশেষ সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন ; সেটি হল, স্ৃত্যুর অর্থই সমাঞ্চি 
বা শুন্যতা নক । জীবনে যত অগ্রসর হয়েছেন কবি শ্বমতে ততই প্রতিষ্ঠিত 

হয়েছেন । একেবারে শেষ জীবনের কাব্যগুলিকে আসন্গ মৃত্যুর ছাস্সাম্স স্বৃত্যুর 

স্বরূপের উপলব্ধি একটি শ্বতন্ত্র আন্বাদ দান করেছে । শেষ পর্যায়ের প্রৌঢ় 
প্রহরের আলোক্স ম্বত্যুকে কবি যেন নৃতনভাবে নবরূপে জীবনের সঙ্গে 
যুক্ত করেছেন । 

রবীন্দ্রনাথের কবিসত্া নিযে আলোচন! করলে এক কথায় তাকে 

রোমান্টিক কবি বলে আখ্যাত করা যায়। জগৎ ও জীবনের প্রতি অক্ষুরস্ত 

বিস্ময্সই রোমান্টিক সাহিত্যের মর্শকথা। এই বিন্মম-বোধই রোমান্টিক 

কবিগণকে ম্বত্যুর রহস্ত উদ্ঘাটনে আগ্রহী করে তোলে। রবীন্দ্রনাথৎও 

স্বাভাবিকভাবেই ম্বত্যুর প্রতি আকষ্ট হয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের স্বৃ্যুচিস্তার 
্বরূপ আলোচনা করলে আমরা বুঝতে পারব তার রোমান্টিক কবি-প্রককতির 

সঙ্গে জীবনে অজিত অভিজ্ঞতার মিশ্রণ তাকে একটি বিচিজ্র মানমিকত। ছান 

করেছিল । এই মানদিকতাব্র একদিক যমন স্দূর কল্পলোকে যাত্রা করেছে, 

তার অন্তদিক আবার তেমনি বাস্তবতার মধ্যে নিহিত। তাই রবীন্দ্রনাথের 

মৃত্যুচিস্তাকে বাস্তব সম্পর্ক-রহিত ঢোন দার্শনিক প্রত্যয় বলে অভিহিত 

করা যায় না। 
জীবন এবং স্ৃতুযু ছুটিই অচ্ছেছ্য সম্পর্কে জড়িত। মৃত্যু সম্পর্কে চিন্তার 

উদ্নয় হলেই অনিবার্ভাবে জীবনের কথা মনে পড়বে । জীবনের ম্বাভাবিক 

পরিণাম স্ৃভ্যু এবং ম্বত্যুর মধ্য দিয়েই নৃতন জীবনে উত্তরণ, নৃতন জীবন সমষ্টি 



১৭৩ ববীন্দ্রকাব্যের শেষ পবাক় 

ইত্যাদির ইঙ্গিতও রবীন্দ্রকাব্যে প্রচুর । তার কবিতা ও গানে একাধিকবার 

পুনর্জন্ম লাভ করার ইচ্ছা করেছেন__ 
আবার ঘদি ইচ্ছা! কর 

আবার আসি ফিরে 

ছুঃখস্ুখের-ঢেউ-খেলানো। 
এই সাগরের তীরে । 

__গীতালি, ৮৬ সংখ্যক কবিতা 

এ শুধু তার উচ্ছাস নয়, তার আন্তরিক কামনাও | ম্তৃত্যু সম্পর্কে তিনি কোন 

প্রচলিত ধারণা গ্রহণ করেন নি। তিনি নিজ শিক্ষা, দীক্ষা, অভিজ্ঞতা এবং 
কল্পনায় মিশিয়ে একটি বিশিষ্ট চিস্তাধারায় স্থিতিলাভ করেছেন য। তার: 
একান্ত নিজত্ব উপলন্ধিজাত । 

তার স্বদীর্ঘ কাব্য-জীবনে মৌলিক বিশ্বাসের কোন পরিবর্তন হয় নি। 
যদিও কাব্য-রচনার পর্বে পর্বে প্রকাশভঙ্গীর পার্থক্য হয়েছে । প্রথম যুগের 
চিন্তাধারা রোমান্টিক ভাব-কল্পনার পরিমণ্ডলে উচ্ছৃুসিত হয়ে উঠেছে । কিন্তু 
শেষের যুগের রচনায় এসেছে মননশীল তা, যুক্তিপ্রবণতা এবং অন্যান । তীক্ষ 
সংবেদনশীল অলংকার-বজিত ভাষায় তার মৃত্যুচিন্ত শেষ পধায়ের কাবে/ 
রূপলাভ করেছে । কখনও কখনও তার কবিসত্তা ক্ষতবিক্ষত হযেছে সংশয়াকুল 
প্রশ্থে, আবার গভীর প্রত্যক্সের সঙ্গে সেই প্রশ্বের উত্তর খুঁজে পেয়েছেন তিনি, 
ক্বীয় উপলন্ধিতে । 

রবীন্দ্র-কবিচিত্ত চির পথিক। জীবনযাত্রাক় যিনি বহু বৈচিত্র্যের পরিচক্স 
দিয়েছেন, চিস্তা ও উপলদ্ধির ক্ষেত্রেও যে তিনি বিভিন্নতার দিকে আকুষ্ট হবেন, 
এ ত্বাভাবিক। তাই একই বিষয় জীবনের বিভিন্ন পর্বে বিভিন্নভাবে ব্যক্ত 
করেছেন। জীবনের প্রথম মৃত্যুশোক € যদিও এর পূর্বে তার জননীর মৃত্যু 
হয়েছে, কিন্ত কবির ম্বীকুতিতে এই শোক সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই বলা হয় নি। 
আব তেই সময় কবি ছিলেন একান্তই বালক ) অর্থাৎ কাদশ্বরী দেবীর মৃত্যু 
হেভাবে তার নিজন্ব জগৎকে শূন্য করে দিয়েছিল, পরবর্তাঁ কালে স্ত্রী স্বণািনী 
দেবীর মৃত্যুও তার সেই জগৎকে এতখানি অন্ধকারে আচ্ছন্ন করে নি। এই 
স্বতু; তিনি অনেকটা! স্থির সঙ্গে গ্রহণ করেছিলেন । অবশ্ত এর থেকে মৃতু 
সম্পর্কে তার ধারণার বিভিম্নতা প্রমাণিত হয় না; শুধু তার উপলব্ধির 
তারতম্যই প্রমাণিত হয়। জীবনের শেষের দিনগুলিতে যখন .স্বত্যুর ছায়া 
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তার চিত্তলোকে গাড় হয্সেছে, সেই সময় স্বত্যুকে আর একভাবে বর্ণনা 
করেছেন, যার ত্বাক্ষর বহুন করছে জন্মদিনে ইত্যাদি কাব্য । এই কাব্যের 
প্রথম কবিতায় কবি ম্বৃভ্যুর পদধবনি শুনতে পাচ্ছেন, এখানে তিনি স্বত্যুকে 

আদর্শায্িত করেন নি । নিজেকে “অলক্ষয পথের যাক্রী” বলে বর্ণনা করেছেন । 

স্বত্যুর সঙ্গে তিনি অজান। রহস্যাবৃত পথের তুলনা করেছেন । কবিতাটিতে স্বৃত্যু 

সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত অথচ গভীর উপলব্ধি লক্ষণীয় । এখানেই তার শেষ পর্বের 

কাব্য-ভাবনার টৈশিশষ্ট্য | 

রবীন্দ্রনাথ ম্বৃত্যুকে দেখেছেন নানাভাবে । কখনও বাস্তব আঘাতের 
পটভূমিকায় আবার কখনও রোমার্টিক কল্পনা-মিশ্রিত বেদনার রসে। শেষ 
পর্যায়ের কাব্যে বার্ধক্যের শেষ সীমায় পৌছে পৃথিবীকে নৃতন করে ভাল লাগার 
ইতিবৃত্ত । ফলে মর্ভ্যপ্রীতির সমাস্তরালে মৃত্যু-চিস্তাটি আরও ব্যাপক আরও 
বিচিত্র ্প ধারণ করেছে । এই পর্বের কাব্যে জীবন ও স্বৃত্যু, ধ্বংস ও স্যষ্টির 
অন্তনিহিত গভীর দর্শন বূপাঘিত হয়েছে । মৃত্যু সম্বন্ধে কবির অহেন্ভুক মোহ 
কোনদিনই ছিল না, কিস্তু শেষ জীবনে স্বতুযুর নিকট-সান্িধ্যে এসে কবিচিত্ত 
আরও মোহহীন, আরও নিভাক হয়ে উঠেছে । স্বত্যুর বিভীষিকা কবির দূর 

হয়েছে, তাই তার সমগ্র কীব্তির প্রতি পরম টব্রাগ্য__- 
তেমনি জীবন মোর মুক্ত হোক 
অতীতের বাম্পজাল হতে 
সছ্যনব জাগরণ দিক শঙ্ধধ্ৰবনি 
এ জন্মের নবজন্মদ্ধারে | 

__রোগশয্যার* ৩৫ সংখ্যক কবিতা 

স্বত্যু রবীন্দ্রনাথের কাছে শুধু বিচার-বিঙ্গেষণ ও কল্পনার পথ ধরে আদে 
প্রত্যক্ষ মৃত্যুর আবির্ভাব ঘটেছে তার জীবনে বার বার। একাস্ত 

বাল্যকালে € ১৮৭৫ সাল) মাতার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে, মৃত্যুর সঙ্ে তার প্রথম 

পরিচয় । কিন্তু সেই পরিচয় তান মনকে গভীরভাবে আন্দোলিত করতে 

পারে নি, যদিও সাময়িক একট বিচ্ছেদের ছুঃখ স্যষ্টি করেছিল । এছাড়া ভ্রাতা 

হেমেজ্্রনাথ, ভ্রাতুম্পুত্র বলেন্্রনাথ, পরবর্তা কালে পুত্রকন্ঠাদের স্বৃত্যু, প্ররিক্স 
বন্ধুজনের ম্বত্যু তার উপর আঘাত হেনেছিল । এতগুল্সি মৃত্যু বিভিন্ধ পরিবেশে 
বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া! স্ষ্টি করেছিল তার মনে । তবে একথা অনস্বীকার্য ঘে এই 

সমস্ত ম্বত্যুকেই তিনি একটা নিরাসক্ত দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে অন্থুভব করতে সক্ষম 
হয়েছিলেন । 

রবীন্দ্রকাব্য--১২ 

নি। 
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ছুটি মৃত্যুর ঘটন। রবীন্দ্রনাথের মর্মযুলে গভীরভাবে নাড়া দিয়েছিল । একটি 

তার তরুণ বয়সে এবং আর একটি তার যৌবনের শেষ প্রান্তে । রবীন্দ্রনাথের 

বয়স ষখন চব্বিশ বছর তখন জ্যোতিরিন্দরনাথের স্ত্রী, রবীন্দ্রনাথের বৌঠাকুরাণী 

কাদশ্বরী দেবীর মৃত্যু হয় ৫১৮৮৪) কাদম্বরী দেবী ছিলেন তার কাব্য- 

জীবনের প্রেরণাদাত্রী এবং মাতৃহীন জীবনের নির্ভরস্থল । এই আঘাতে তার 

মনের কেন্দ্রচ্যুতি ঘটেছিল । জগত ও জীবন তার কাছে অন্ধকার ও বিষাদময় 

হয়ে উঠেছিল । মৃত্যুকে এত নিকটে অনুভব কর! এই প্রথম । এই ঘটনার 

স্মৃতি সারাজীবন তিনি বহন করেছেন । এই প্রথম শোকের কথা তিনি 

জীবনস্্তি গ্রন্থে “্ৃত্যু-শোক” প্রবন্ধে বলেছেন । এই সময়ই কবি জীবনের 
ক্ষণস্থায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন হয়েছেন । গভীর বৈরাগ্যের মধ্য দিয়ে "মরখেঁর বৃহৎ 
পটসভূমিকার উপর সংসারের ছবিটি” ভার কাছে মনোহর হয়ে উত্বেছিল | 

কাদশ্বরী দেবীর মৃত্যু তার মনের ঘত গভীরেই নাড়া দিক না কেন এষ্কং তা 

তার মনে আজীবন একটা তেদনার বেশ রেখে গেলেও কবির মনে 'স্বৃত্যু 

সম্বন্ধে কোন গভীবতর প্রত্যয় স্ঙি করে লি। 
রবীন্দ্রনাথের জীবনে দ্বিতীয় উল্লেখষোগ্য স্বৃত্যু পত্বী ম্থণালিনী দেবীর । 

তার বয়স তখন একচলিশ । পত্বী-বিয়োগজনিত শোকের ফলশ্রুতি হল স্মরণ 

কাব্য-গ্রন্থ । এই সময়ে কবির দৃষ্টিভঙ্গীর পন্িবর্তন হয়েছে; ঘৌবনের তেই 

কুলপ্রাবী আবেগ এখন অস্তমিত। তাই কাদন্বৰী দেবীর মৃত্যুর অনুরূপ 
প্রতিক্রিয়া এই স্বত্যুতে হয় নি । ইতিপূর্বে কবি £চতালী থেকে ক্ষণিকা এবং 
তৎ্পরে টনবেছ্চ পার হযে একটা স্থির লক্ষ্যে পৌছেছেন । এই সমস্ষসে তার 

মৃত্যুচিস্তার সঙ্গে আধ্যাত্মিকতা যুক্ত হয়ে গেছে ওভঃপ্রোতভাবে । তাই কবি 

ম্বত্যুকে ভয়হীন চিত্তে গ্রহণ করেছেন এবং ম্বত্যুর মধ্যে ঈশ্বরের অখণ্ড আদর্শকে 
উপলন্ধি করেছেন-_ 

জীবন আমার 

এত ভালোবামি বলে হয়েছে প্রত্যয়, 

ম্বত্যুরে এমনি ভালো বানিব নিশ্চয় । 

শন হতে তুলে নিলে কাদে শিশু ভবে, 

মুহুর্তে আশ্বাস পায় গিয়ে স্তনাস্তরে । 
_ নৈবেছ্য, *৯* সংখ্যক কবিত। 

পত্ৰীর ম্বত্যুকে রবীন্দ্রনাথ একান্ত স্বাভাবিক ঘটন। বলেই গ্রহণ করেছিলেন । 
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এখানে তিনি শোককে আদর্শামিত করেছেন, ভাই এই কাব্যে তার ব্যক্তিগত 

শোকের অংশ সামান্য । ভ. উপেক্দ্রনাথ ভট্টাচার্য বলেছেন-_-“এই কাব্যে 

শোককে উপলক্ষ্য করিয়া কবি স্বৃত্যুর দানকে গ্রহণ করিয়া! বৃহতুর সাম্বনার 

আনন্দলাভ করিতেছেন ।”১ এ ছাড়া তিনি জন্ম-স্বতুযুর মধ্যে উপনিষদ-কঘিত 
অনন্ত ত্রচ্ষের লীলাকে অক্ষভব করেছেন । ম্ৃত্যুই অস্ত প্রাপ্তির উপায় । মৃত্যুর 

আলোকে কবি ম্বত পত্বীকে নৃতন রূপে দেখেছেন । মৃত্যুর মধ্য দিয়েই কবির 
সর্ষে কবি-পত্বীর চিরমিলন হল। জন্ম এবং মৃত্যু ঘে সত্যের এপিঠ-ওপিঠ, 
স্ত্য-ই ঘে চিরস্থায়ী রবীন্দ্রনাথের এই বোধের সঙ্গে 91,611০5-র মৃত্যু সম্বন্ধে 

ধারণার একট। সাদৃশ্তের ইঙ্গিত পাওয়া যায়__ 

[19 0105 1:5179.11055 [10৩ 12885 0109,105 6 2100 199,585 2 

7০2৬ 105 18518 101 ০৬61 91111/65 1:2,101855 5113.00/5 £15 2 

8০১ 11106 2 ৫0175 016 1279.7)% ০0109181750 519,99 

918,155 015 5৮108151290 89.1)065 ০ 770০1718105, 

[012121 7929,01 £79,17919155 16 10 729 277 9175. 

_7- 13 81561155% £9:0159158- 50125, 52 

এই অনুভূতি রবীন্দ্রনাথের মনে বিরাজ করছিল বলে এই স্মরণ কাব্যে শোকের 
হাহাকার খুব ভচ্চগ্রামে ধ্বনিত হয় নি। তবু স্থানে স্থানে ব্যক্তিগত শোক- 

প্রকাশ দেখা গেছে । বিদগ্ধ সমালোচকের মতে “মৃত্যু সম্পর্কে মানুষ যত 

অভিজ্ঞতাই অর্জন করুক না কেন» প্রতিটি ম্বৃত্যুই তাকে নতুন করে শোক গ্রস্ত 
করে ।”২ রবীন্দ্রনাথ ক্ষেত্রেও একথা স্বীকার্য । মৃণালিনী দেবীর স্বত্যু তাকে 
মৃত্যু সম্পর্কে নৃতন করে সচকিত করেছিল-__ 

প্রেম এসেছিল, চলে গেল সে যে খুলি ত্বার__ 

আর কভু আসনিবে না। 

বাকি আছে শুধু আরেক অতিথি আসিবার, 
তারি সাথে শেষ চেনা । 

_স্মরপণ, ৩ সংখ্যক কবিতা 

কবি তার ম্বৃত পত্বীকে বিশ্ব চরাচরে সর্বত্র অন্ভব করেছেন এবং এইভাবে 

তাকে নূতন করে ফিরে পেয়েছেন । 

সি, ড. উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, রবীন্দ্রকাব্য পরিক্রমা (১৩৬৪), পৃ. ৩৫৭ 
স ড. ধীরেন্্র ক্কেষনাখ, রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে মৃত্যু (১৯৬৬), পৃ ২ 
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তোমারি নয়নে আজ হেক্সিতেছি সব 

তোমারি বেদন৷ বিশ্বে করি অন্থভব । 
তোমার অদৃশ্ত হাত হেরি যোর কাজে, 
তোমারি কামন! মোর কামনার মাঝে । 

- স্মরণ, ৮ সংখ্যক কবিতা 
এইভাবে তিনি শোক-উত্তরণের পথ খুজে পেলেন । শোকে আবদ্ধ হয়ে থাকা 
তার কবিচিতের ধর্ম নয় ৯ উপরন্ত ভারতীয় আধ্যাত্মিকতায় এবং উপনিষদের 
রসপুষ্ট কবিচিত্তে আত্মার অমরতা এবং মৃত্যুতে এরশ্বরিক লীলার প্রতিফলন 
একান্ত স্বাভাবিক । / 

জীবনে অজিত স্বত্যুর অভিজ্ঞতাগুলির আলেচন? প্রসঙ্গে আমরা | দেখলাম 
কবির জীবনে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সৃতু্যুর ঘটনা স্বতন্ত্র প্রতিক্রিয়! স্হ্টি | 
যৌবনের ম্ৃত্যু অভিজ্ঞতা এব ঘৌবনোত্তর মৃত্যু-অভিজ্ঞতা বিভিন্নরূপে 
উপস্থিত হয়েছিল এবং মুলে ছিল কবির দৃষ্টিভঙ্গীর এবং উপলন্ধির তাক্সিতম্য । 
তেমনি কবির ম্বত্যু-ভাবনার মধ্যেও এই পার্থক্য লক্ষ্য করা যায্স। প্রথম যুগে 
বিশেষ করে নৈবেছ্য রচনার পূর্ব পরস্ত কবির কাছে মৃত্যু বিনাশী মৃত্তিটিই 
প্রধান হয়ে উঠেছিল ; কিন্ত পরবর্তী অধ্যারে কবির চিন্তাক্স স্বতূযু ও জীবন একই 
মহান সত্যের প্রকাশক হয়ে উঠেছে । জীবনের বৃহত্তর সার্থকতা মৃত্যুতে 
এবং স্বত্যুই নবজীবতনর স্চনা করে । মৃত্যু চিরকালই রবীন্দ্রনাথের ওৎস্থৃক্য 
জাগ্রত করেছে, তাই তার জীবনের বিভিন্ন সময়ের সমস্ত কাব্যই মৃত্যু-চিন্তার 
ইজিত তরেখে গেছে । 

প্রথম জীবনের কাব্যগুলিতে সদ্ধ্যাসঙ্গীত থেকে মানসী, সোনার তরী অতিক্রম 
করে চিত্রার যুগ পযন্ত কবি মৃত্যুকে নিষ্টুর বলে উপলদ্ধি করেছিলেন । সত্যুতে 
সমস্ত কিছু শৃন্ততায় পর্যবসিত হয়, একথা কবি কোনদিনই শ্বীকার না করলেও 
স্বত্যুর আনন্দময় ব্ধূপটি কৰি তখনও পরিপূর্ণভাবে অনুভব করতে পারেন নি। 
কড়ি ও কোমল-এর “বতরনী”, “সিন্ধুগর্ভ', “অক্ষমতা”, ছবি ও গান-এর “রাহুর 
প্রেম”, সন্ধ্যাসঙ্গীত-এর “অন্রগ্রহ' মানসীর শূন্য গৃহে”, “সিন্ধু তরঙ্গ”, “নিষ্টর ত্যস্টি” 
সোনার শরীর “অক্ষমা”, “সোনার তরী”, 'প্রতীক্ষা”, চিত্রা-র “ন্মেহস্মতি” 'ম্বত্যুর 
পরে' প্রতৃৃতি কবিতায় কবি মৃত্যু ধ্বংসকারী বিষাদময় রূপ প্রত্যক্ষ করেছেন। 
তাই ঈশ্বর পৃথিবী এবং জীবন সম্পর্কে তার একটি বিপরীত মনোভাব হ্যাট 

১. স্মরণ, ২৫ সংখ্যক কবিভা 
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হয়েছে । মনে হযেছে ঈশ্বর ষেন নিষ্ঠুরভাবে স্ৃতুযর মাধ্যমে এই আনন্দমস্স 
জীবনের পরিসমান্তি ঘোষণা করেছেন । কিন্তু এই বিশ্বাসে কবি দীর্ঘদিন 

শান্তিলাভ করতে পারেন নি। জীবন সম্পর্কে এই রকম একটি খশ্ডিত দৃষ্টি 
কোন জীবন-প্রেমিক কবির কাম্য হতে পারে না । ন্বীক্ম উপলব্ষিতে তিনি 
এই বিচ্ছিন্রতার তেদনাকে অতিক্রম করতে চাইলেন । চিত্রার যুগ পাব হয়ে 

তিনি নৈবেগ্য কাব্যের যুগে যেন একটি স্থির লক্ষ্যে উপস্থিত হয়েছেন ॥ 
উপনিষদের শিক্ষা, বৈষ্ণবীয় লীলাবাদ কবিকে জীবন এবং স্ৃত্যুর অপরূপ লীলার 
পরিচয় দিয়েছে । তার আধ্যাত্মিক জীবনের এবং চিন্তাধারার পরিপূর্ণ 
প্রকাশ দেখ! যায় এই ৫নবেগ্য কাব্যে । এখানে কবি-প্রাণ অন্তধামীর চরণে 

ভক্তিনত। জীবন এবং মরণকে এখানে তিনি একটি আদর্শের স্ত্রে গ্রথিত 

করেছেন । অবিচলিতভ চিত্তে ছুঃখ-দৈন্যকে অতিক্রম করার মানসিক শক্তি 

অজন করেছেন । খেয়', গীতাঞ্জলি, গীতিমাল্য, গীতালি-তে কবি এক অনান্বাদিত- 

পূব অধ্যাজ্মজীবনে প্রবেশ করেন। এই কাব্যগুলিতে ছুঃখ, আঘাত, বেদন। 
সমন্ত অতিক্রম করে ভগবানকে একাস্ত করে পাওয়ার বাসনা । তাই স্বৃত্যু 
সম্বন্ধে একট। আধ্যাত্মিকতার ভাব লক্ষ্য করা যায় । এর পব্রই ভিন্ন ভাবধারা, 

ভিন্ন রীতি সম্বলিত অপব্প কাব্য বলাকা-তে রবীন্দ্রনাথের সৃস্যু-চিস্তার একটি 
'্বতন্ত্র পরিচয় পাওয়া যায় । এই কাব্যে কবি গতিবেগের বন্দনায় মুখর, অনস্ত 
চলার মধ্য দিয়েই পৃথিবী জড়তার বন্ধন মুক্ত হয়ে নবজীবন লাভ করছে । 
মত্যুক্সানে সে নিত্যই শুচি হচ্ছে__ 

যে মুহুর্তে পূর্ণ তুমি নে মুহুর্তে কিছু তব নাই, 
তুমি তাই 

পবিজ্র সদাই । 

তোমার চরণস্পর্শে বিশ্বধূলি 
মলিনত। ঘায় ভুলি 

পলকে পলকে-_ 
স্বত্যু ওঠে প্রাণ হয়ে ঝলকে ঝলকে । 

ঘদি তুমি মুহূর্তের তরে 
ক্লান্তি ভরে 

দাড়াও থমকি, 
তখনি চমকি 

উচ্ছিয়া উঠিবে বিশ্ব পুগ্ত পুঞ বস্তর পর্বতে ; 
- বলাক। ৮ সংখ্যক কবিত। 
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রবীজ্দনাথের প্রথম যুগের কাব্যে জীবন ও ম্বত্যুর মধ্যে একটা আপাত- 

বিরোধের দৃষ্টি দেখা গেছে । মধ্য পর্বে অর্থাৎ নৈবেদ্য-র পর রবীন্দ্রনাথের সেই 
দৃষ্টির বিচ্ছিন্নতা দূরীভূত হয়েছে এবং স্বত্যু-চিস্তার সঙ্গে আধ্যাত্মিকতার একটি 

কুষ্ঠ অস্থয় হয়েছে । এই অন্ব়বোধের জন্যই জীবন ও স্বৃত্যু ঈশ্বরের লীল। বলে 

কবির কাছে প্রতিভাত হয়েছে এবং কখনও কখনও কবি জীবনের পরিপূর্ণ তার 

জন্য মৃত্যুকে অপরিহার্য মনে করেছেন। শেষ পর্যায়ে প্রবেশের পূর্বে রবীন্দ্রকাব্যে 
স্বত্যুচিস্তার এই ক্রমবিকাশ লক্ষ্য করা যায়। তবে একটি কথা স্মরণ রাখা 

উচিত, রবীন্দ্র-চিস্তাধারাকে এইভাবে বিভক্ত করা যায় না । কারণ এক যুগের, 

চিন্তায় পরবর্তী যুগের চিস্তার বীজ প্রচ্ছন্গভাবে থাকে । তাই পরবর্তী 
কালে রবীন্দ্রনাথ ম্বৃত্যু সম্পর্কে যে একটি অখণ্ড চিন্তায় স্থিত হতে পেরেছিলেন 

তার আভাস প্রথম যুগের কাব্যগুলিতে বিরল নয় । তা না হলে স্বৃত্যুবে একটি 

নিদিষ্ট দূরত্বে অনুভব করতে না পারলে সেই তরুণ বয়সে “মরণের বুহথ্খ পট- 

ভূমিকার উপর সংসারের ছবিটি মনোহর হয়ে উঠত না। 
অস্তিম পর্বে রবীন্দ্রনাথ সর্বাপেক্ষা ম্বত্যু-সচেতন ॥ মৃত্যু-চিস্তার পুনঃ পুনঃ 

আবির্ভাব শেষ পধায়ের কাব্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য । উপরোক্ত আলোচনার 

মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ আজীবন মৃত্যু সম্বন্ধে জিজ্ঞান্প ছিলেন তা দেখ! গেছে । 

ক্রমাগত আন্দোলনে মৃত্যুর ভয়াবহতা তার দূরীভূত হয়েছে । পুর্ব পর্বের ম্ৃতুযু- 

চিন্তার সঙ্গে অস্তিম পর্বের স্ৃত্যুচিস্তার অন্যতম পার্থক্যটি হচ্ছে প্রথম জীবনে 
কতকগুলি ব্যক্তিগত শোক এবং উপলব্ধির মধ্যে ম্বতুযু-ভাবনা আবন্তিত , কিন্তু 
শেষ পর্ধায়ে এসে তিনি মৃত্যুর মুখোমুখি দাড়িয়েছেন, _স্বৃতুযুর অনস্ত বহস্য এবং 

মহিমার ছ্বারোদ্ঘাটনের অপেক্ষা মাত্র । ম্বতার অযোঘ পদধ্ধনি জীবনে যতই 
নিকটবতা হয়েছে কবিব কাবা-ভাবনাও ততই রূপান্তরের পথে অগ্রসর হয়েছে । 

এই সময়ে কবি বারংবার অস্থস্থতার মধ্য দিয়ে সৃত্যুদূতের আগমন প্রত্যক্ষ 
করেছেন । ১৯৩৭ সালে তিনি নিদাক্ণভাবে অস্থস্থ হয়ে পড়েন এবং প্রায় 

চৌষটি ঘণ্টা অচেতন অবস্থায় অতিবাহিত করে মৃত্যুর অভিজ্ঞতা লাভ করেন । 
আবরোগ্যলাভের পর তার চেতন হয়ে ওঠে ধ্জু, শ্বচ্ছ এবং শুচি । এই নবলব্ধ 

অভিজ্ঞতার ফসল প্রাস্তিক-এর স্থমহান কবিতাণুলি । টদহিক পীড়া এবং জরা 

ভার মনকে আচ্ছন্ন করতে পারে নি, তাই দেহ ঘতই অশক্ত হয়েছে, মন হয়েছে 

ততই ভারমুক্ত, মোহমুক্ত, স্বচ্ছ এবং সবল । একেবারে শেষ চারটি কাব্যগ্রন্থ 
রোগশয্যায়, আরোগ্য, জন্মদিনে, শেষলেখা-র কবিতাগুলিতে তীত্র অনুভূতি 
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সম্পন্ধ, শক্তিশালী মনটির পরিচয় পাওয়া! যায় । এই সময় পৃথিবী থেকে 

বিদায়ের ক্ষপণটি তাকে বারংবার সচকিত করে তোলে । তিনি অনুভব করেন 

যে পৃথিবীকে যা কিছু দেয় তা দেওয়া হয়েছে এবং পৃথিবীর কাছ থেকে যা 
কিছ প্রাপ্য তাও নেওয্া হয়ে গেছে, তবু এই জগতের আকর্ষণ তার কাছে 

কিছুমাত্র শান হয় নি। জীবন ও মৃত্যু, ধ্বংস ও স্ঠ্রির শ্বল্লবাক্ ব্যাখ্যার মধ্য 

দিয়ে মানবাত্মার শ্বকূপোদ্ঘাটনের প্রয়াস দেখা যায় এই শেষ যুগের কবিতা- 

গুলিতে । জীবন ঘে সমাঞ্চির মুখে এসে দাড়িয়েছে, সেই বেদনার ক্ষীণতম লেশ 

নেই এই কবিতাগুলির বক্তব্যে ব বাচনভজীতে । জীবন ও স্ৃত্যু সন্বদ্ধে কবির 
বলিষ্ঠ চিস্তাধারাই তাকে এক স্থগভীর প্রজ্ঞার অধিকারী করেছে । আত্মার 

অন্তহীনতার কথ তিনি ন।নাভাবে প্রকাশ করেছেন শেষ জীবনের কবিতা- 

গুলিতে । কবির শেষ পর্যায়ের কাব্যগুলি বিশ্লেষণ করলে মৃত্যু সম্বন্ধে তার 

ধারণাকে কয়েকটি স্ত্রের আকারে ব্যক্ত করা যায় । তবে এই ধারণা বা 

বিশ্বাসগুলি যে শুধুমাত্র শেষ পর্যায়ে এসে তিনি অর্জন করেছিলেন এমন মনে 

করা যায় না । অনেকগুলি মৌলিক ধারণা তিনি আজীবন অন্থসরণ করেছেন । 

ৰ 

মৃত্যুন্সানে জীবন নবীন হয়ে ওঠে একথ। রবীন্দ্রনাথ তার অস্তিম পর্বের 

কাব্যে একাধিকবার বলেছেন । মৃত্যু অর্থে অবসান, একথা রবীন্দ্রনাথ স্বীকার 

করতে পারেন নি। হে মহাপ্রাণ বা অনন্ত প্রাণ জীবনের মধ্যে প্রকাশিত, 

মৃত্যুর মধ্য দিয়েই তো তার প্রবাহ রক্ষা হয় । নটার পূজায় বলেছেন__ 
মৃত্যুর সিংহদ্বার দিয়েই জন্মের জয়যাত্রা 

তাই স্বৃতু্যুর অন্তরের কথাই হচ্ছে হারিয়ে ফিরে পাওয়া । স্বত্যুতে আপাত- 

শেষ, কিন্ত সেই শেষ তো অলীম অশেষেরই অংশ | এই কথারই ম্বীকৃতি _ 

হে অশেষ, তব হাতে শেষ 

ধরে কী অপুর্ব বেশ, 
কী মহিমা । 

জ্যোতিহীন লীম। 
স্বত্যুর অস্্িতে জ্বলি 

যায় গলি, 

গড়ে তোলে অসীমের অলঙ্কার । 
_-পুরবী, 'শেষ*, 
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পুরনো জীবনকে নৃতন এবং কলুষমুক্ত করে স্বত্যু । তাই প্রক্কতির নিয়মে স্বৃভ্যু 
শুধু অমোঘ নয় অপরিহাধও | 

জানি জানি, ভাঙিয়া নৃতন করে তোলা; 
ভুলায়ে পূবের পথ অপুর্বের পথে দ্বার খোলা । 

__পুরবী, “পদধবনি” 

মৃত্যুর মধ্যে এমন একটি শক্তি কবি আবিষ্কার করেছেন যা জীবনের 
সর্বকলুষ হরণ করে জীবনকে পুনরায় উজ্জ্বল করে তোলে ।--- 

ভরা পাত্রটি শুন্য করে সে 
ভৰ্িতে নূতন করি । 

অপব্যয়ের ভয় নাহি ভার 

পৃণের দান স্মরি । 

অলস ভোগের প্রানি সে ঘুচায়, ং 
মৃত্যুর স্নানে কালিম। মুছায়, - 

চির পুরাতনে করে উজ্জল 

নৃতন চেতনা ভরি । 
_ মন্য়া, বোধন” 

পরিশেষ-এর “সাস্বনা” কবিতার মধ্যেও কবি এই কথাই বলেছেন । ম্বৃ্যুর 
সামনে দাড়িক্সে কবি জীবনের স্বরূপ বিশ্লেষণ করেছেন, জীবন স্যজনের 

হোমানলে আপনাকে আহুতি দিয়ে আবার নৃতন হয়ে ওঠে, এই লীলাই 
নিতাকাল ধরে চলছে-__ 

নিজেরে আহুতি দিয়া! নিত্য মে নবনী হয়ে উঠে,__ 
প্রাণেরে ভরিয়া! ভূলে নিত্যই স্বত্যুর করপ্পুটে | 

শখ 

মৃত্যু সত্বন্ধে কবির আর একটি বিশ্বাস হল ম্বতুযু ধংস ব! বিচ্ছেদ নয়-_ 

এ হল জীবনের রূপ পরিবর্তন । ববীন্দ্রনাথের এই ধারণার সঙ্গে আমাদের 

দেশের প্রাচীন এতিহ্ের যোগ আছে-_ 

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায় 

নবানি গুক্লাতি নরোহপরাণি 

তথ। শরীরাণি বিহায় জীর্ণা- 

হয ন্যানি সংঘাতি নবানি দেহী ॥ 
- জ্মন্তগবদগীতা, ২য় অধ্যায়, ২২ প্লোক 
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জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগ করে মাস্থষ যেমন নৃতন বস্ত্র পরিধান করে আত্মাও সেইরূপ 

জীর্ণ দেহ ত্যাগ করে নৃতন দেহ ধারণ করে । 
পুরবী-র “শীত” কবিতাতেও এই মনোভাবের প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। 

জীবনে ম্বত্যুর আবিঙাব মহা! দুঃখজনক বলে মনে হলেও বিশ্ব-জুড়ে জন্মম্ৃত্যুর 
'প্রবাহ অবিরাম বক্ষে চলেছে । মৃত্যুতে জীবনের অবসান হয় না, তাই 
কবির দৃঢ় প্রত্যয়__ 

মন যে বলে, নয় কখনোই নয়-- 
ফুরায় নি তো, ফুরাবার এই ভান, 

মন যে বলে, শুনি আকাশময় 

যাবার মুখে ফিরে আসার গান । 

শীতের পরেই বসন্তের আবির্ভাব। জরাজীর্ণ পৃথিবীকে বসস্তই শোনায় নব 

'আশ্বাসবাণী-_ জীবনের বার্ত। । 

শীতের রথের ঘৃণি ধূলিতে 

গোধুলিরে করে শ্রান। 

তাহারি আড়ালে নবীন কালের 

তে আমিছে সেকি জান । 

নিষ্ম শীত তাব্রি আক্ষোজ্বনে 

এসেছিল বনপারে । 

মাজিয়া দিল শ্রাস্তি ক্লান্তি, 
মার্জনা নাহি কারে । 

শান চেতনাব্ আবর্জনায় 

পাশ্ছের পথে বিস্ব ঘনায়, 

নবযৌবনদূতব্মপী শীত 
দুর করি দিল তারে । 

মলয়, বোধন 

শা 

স্বভুটকে কবি জীবন থেকে জীবনাস্তরে যাবার উপায় বলে মনে করেছেন 

স্তূযুর মধ্য দিয়েই একটি জীবন অন্ত জীবনের সঙ্গে যুক্ত হয়। এ ঘেন একটি 

প্রদীপ থেকে আর একটি প্রদীপ জালিয়ে নেওয়া । প্রদীপেরই ঘ! 
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পরিবর্ভন, শিখাটি অপরিবর্তনীয়, তেমনি একটি জীবনের অবসানে আত্মার: 

পরিবর্তন হয় না। মৃত্যুর মধ্য দিয়েই জীবনে সীমার বাধা অপসারিত হয়, সে 

'অসীমের সঙ্গে যুক্ত হয়। জীবনের এই প্রবাহ নিত্যকাল চলছে, কোন শক্তিই 

তাঁকে থামাতে পারে না। 

“যেয়ে! না, যেয়ো! না” বলি কারে ডাকে ব্যর্থ এ ক্রন্দন । 

কোথ! সে বন্ধন 

অসীম য1! করিবে সীমারে ৷ 

সংসার যাবারই বন্ত।, তীব্র বেগে চলে পরপারে 

এ পারের সব-কিছু রাশি রাশি নিঃশেষে ভাসায়ে, 

কাদায়ে হাসায়ে । 

মরণের বীণাতারে উঠে জেগে . 

জীবনের গান; 

_--পরিশেষ,' 'ধাৰমান? 

জীবনের একেবারে শেষ প্রান্তে এসেও কবি এই বিশ্বাসে অটুট ছিলেন !, 
প্রান্তিক রচনাকালে কবি মৃত্যুক্মানে নৃতন অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন । 

সৃত্যুদূতের স্পর্শে কবি পুরাতন জীবনের সবকিছু ত্যাগ করলেন, কিন্তু এই 

পৃথিবী ও জীবনের প্রতি তার অসীম কৃতজ্ঞতা । মৃত্যুর মধ্য দিয়ে জীবন- 

সংগ্রামের শেষে মানব নবতর বিজদ্যাত্রা করে, একথা বলেছেন প্রাস্তিক-এর 

৭ সংখ্যক কবিতায়-_ 

ধন্য এ জীবন মোর-__ 
এই বাণী গাব আমি, -.- 

আজি বিদায়ের বেলা। 

্বীকার করিব তারে, সে আমার বিপুল বিস্মক্স । 

গাব আমি, হে জীবন, অস্তিত্বের সারথি আমার, 

বহু রণক্ষেত্র তুমি করিয়াছ পার, আজি লয়ে যাঁও 

মৃত্যুর সংখ্রামশেষে নবতর বিজয় যাত্রায় । 

্গ্াস্তিক" ৭ সংখ্যক কবিতা” 
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৮ 

কবি উপলদ্ধি করেছেন মৃত্যুর মপ্য দিয়েই জীবন পরিপূর্ণতা পাযস। স্বত্যুতে 
জীবনের পরিবর্তন ঘটে বটে, কিস্ত এই রূপান্তরের মধ্য দিয়েই জীবন পূর্ণতা! 

প্রাপ্ত হয় । জীবন-ম্বত্যুর প্রবাহের ভিতর দিয়ে জগতের স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য রক্ষা 

হয় । ম্বত্য না থাকলে পৃথিবী নীব্রস এবং একঘেয়ে বলে মনে হত । মানুষের 
আশা-আকাভক্ষা, আনন্দ বেদনা ক্ষণিক জীবনে সব সময় চরিতার্থ হয় না। 

মৃত্যুর পারে, অদৃশ্টের উপকূলে তার পরিপূর্ণ সার্থকতা লাভ করে। কবি 

কল্পনায় দেখেছেন তার জীবনের সমস্ত কূপ, বর্ণ» রস. প্রেম ও সোন্দধ মৃত্যুর 

পরপারে-_ পুর্ণরূপে বিরাজ করছে । 

তোমার অব্ূপতলে সব ব্ূপ পূর্ণ হয়ে ফুটে, 

সব গান দীপ্ত হয়ে উঠে, 
শ্রবণের পরপারে 

তব নিঃশব্দের কগহারে । 

যে-ক্ন্দর বসেভিল মোব পাশে এসে 

ক্ষণিকের ক্ষীণ ছদ্মবেশে, 

ঘে চির মধুর । 

ভ্রতপদে চলে গেল নিমেষের বাজায়ে নৃপ্পুর, 

প্রলয়ের অন্তরালে গাহে তারা অনস্তের স্বর । 
__পূরবী, “বৈতরণ্ীঁ? 

উপরোক্ত চিন্তার পরিিপুরকরূপে কবির মৃত্যু সম্পর্কে আর একটি চিন্তার 

পরিচয় পাওয়া! ঘায়__মাঝে মাঝে মৃত্যুকে কবি পথিকের প্রতি পথের আহ্বান- 

রূপে দেখেছেন । জীবনে নিদিষ্ট সীমার মধ্যে অবস্থান আর মৃত্যুতে অসীমের 
অভিমুখে মানবাত্মার যাত্রা । 

জন্স সে যে গ্ৃহ মাঝে গৃহীরে আহবান । 

স্ৃত্যু তোর হোক দূরে নিশীথে নির্জনে 

হোক সেই পথে যেথা সমুদ্রের তরঙ্গ গর্জনে 

গৃহহীন পথিকেরি 
নৃত্যছন্দে নিত্যকাল বাজিতেছে ভেরী । 
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অজানা! অরণ্যে যেখ৷ উঠিতেছে উদাস মর্মর, 

বিদেশের বিরাগী নিঝর 
বিদায়-গানের তালে হাসিয়া বাজায় করতালি । 

ঘেথায় অপরিচিত নক্ষত্রের আবরতির থালি 

চলিয়াছে অনস্তের মন্দির-সন্ধানে, 

পিছু ফিরে চাহিবান্ কিছু যেথা নাই কোনোখানে, 

ছুয়ার রহিবে খোলা ; ধরিত্রীর সমুদ্র-পর্বত 

কেহ ভাকিবে না কাছে, সকলেই দেখাইবে পথ | 

শিয়রে নিশীথ রাত্রি রহিবে নির্বাক, 

মৃত্যু সে যে পথিকেরি ডাক । 
__পুরবৰী, 'ম্ৃতু/র আহ্বান 

কবি নিজেকে চির-পথিক ন্ধপে কল্পনা করেছেন । পথ চলাতেই 

"আনন্দ । উদার আকাশে তিনি তার মুক্তি অনুভব করেছেন । 

আমি-ঘে পথিক চলিয়়াছি পথ বয়ে 

দ্বরের আকাশে চেস্ষে 
_-বীখিক', 'পথিক'” 

মাছষের চির-পথিকক্দপী অন্তরতম সত্তাকে পুথিবী ও জীবন আবদ্ধ রাখতে 

পারে না। পরথিবীর বন্ধন, জীবনের আসক্তির ডালি ও অপবিত্র সঞ্চয় মানুষ 
ভগ্ন ম্বপান্রের মত ফেলে চলে ঘায় ॥। ম্বত্যু আহ্বানেই মানুষ যাত্রা করে-_ 

হেথা আমি ঘাত্রী শুধু, অপেক্ষা করিব, লব টিকা 
মৃত্যুর দক্ষিণ হস্ত হতে, নৃতন অরুণ লিখা 

যবে দিবে যাত্রার ইঙ্গিত। 
-র্সেজুতি. "জন্মদিন" 

চি 

স্বত্যুতে কোন বিশেষ জন্মের বিনাশ ঘটে-__কিস্ত প্রাণ বিনই হয় না। 

সে বিশ্বব্যাপী অনস্ত প্রাণপ্রবাহে মিশে যায়। এই অনস্ত জীবন-প্রবাহ 

চিরস্তন । ক্ষণিক এই পাঘিব জীবনেব সমাপ্তি আছে, কিন্তু মহাজীবন-প্রবাহু 
'অনস্ত। এই জীবনলীলা পৃথিবীর জড় ও জীবে সর্বজর প্রসারিত ॥ এই স্থজ্ে 
বিশ্বের সকল বস্তই গভীর আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ । 
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পূরবীক “কঙ্কাল” কবিতার মধ্যে কবির এই ধারণার ছায়়াপাত হয়েছে । 
একটা পশুর কক্কাল মাঠের মধ্যে পড়ে থাকতে দেখে কবির মনে হযেছে 
“. প্রাণের স্থরা ফুন্বাইলে পনে/ভাঙাপাক্সর পড়ে রবে অমনি ধূলায় অনাদরে 1” 

কিন্ত কবি এই খণ্ড দৃষ্টিতে বিশ্বাস স্থাপন করতে পারেন না। কারণ তিনি তো 

কেবল জড়-দেহধারী পশু নন । নশ্বর দেহ বিনষ্ট হলেও তার অপার্থিব কবিত্ব 
সে তো! চিরস্তন ও নিত্য-আনন্দোডূত । এই সম্পদ তে। দেহের সঙ্গে সঙ্গে 
লুগ্ড হতে পারে না। মাস্থষের মধ্যে যে চিরস্তন প্রাণ অবস্থিত তার বিনাশ, 
কখনো হতে পারে না। এই-ই কবির একান্ত বিশ্বাস__ 

আমার মনের নৃত্য. কতবার জীবন-ম্বত্যুরে 
লজিবিয়! চলিয়া গেছে চিরস্ন্দরের স্থরপুরে । 

চিরকাল তরে সে কি থেমে যাবে শেষে 

কঙ্কালের সীমানায় এলে ? 
ঘে আমার সত্য পরিচয় 

মাংসে তার পরিমাপ নয়; 
পদাঘাতে জীণ তারে নাহি করে দগুপলগুলি, 

সবস্বাস্ত নাহি করে পথপ্রাস্তে ধূলি । 

মৃত্যু জীবনের শেষ পরিণতি নয়__-জীবন অসীমের অংশ । মৃত্যুর 
দ্বারদেশে পৌছে কবি বিশ্বপ্রক্তি ও মানবজীবনকে নৃতনভাবে উপলন্ধি 
করেছেন । মাহ্ছষের এই ক্ষণিক জীবনেই কবির ভূমাবোধ হয়েছে । মাক্ষের 
এই ক্ষণস্থায়ী দেহের মধ্যেই মুক্ত আত্মা বাস করে। স্কতবাং মাক্ষ 

জরা-ধ্বংস-ম্বত্যুর অধীন নয়, ০ অপরাজেয় শাশ্বত ও মহান। চিরস্তন, 

মানবের উদ্দেশ্যে কবি বলেছেন-__ 

নবজীবনের সংকট পথে 
হে তুমি অগ্রগামী, 

তোমার যাত্রা সীম! মানিবে ন। 
কোথাও যাবে না থামি। 

শিখরে শিখরে কেতন তোমার 
রেখে যাবে নব নব, 

ছুর্গম-মাবঝে পথ করি দিবে, 
জীবনের ব্রত তব । 

_-পরিশেষ, 'জগ্রদূত” 



১০৬ ব্রবীন্দ্রকাব্যের শেষ পখান্স 

কবি অক্ষভব করেছেন যে, মানবজীবন চির জীবনের একটি অংশ । ঘে 

মহিম। জাগতিক সীম! ছাড়িয়ে অনাদিকাল ব্যাপ্ত হয়ে আছে, যে চিরম্তন 

মানবত্ব মৃত্যুকে পরাভূত করে বিরাজ করছে, কবি নিজের মধ্যে তাকে 

উপলব্ধি করেছেন ।! মানবজীবন অনন্তের অংশ. নিত্যমুক্ত নিরাপক্ত-__ 

সংসারের ঢেউখেলা। 

সহজে কন্সি অবহেলা 

বাজহংস চলেছে যেন ৫ভসে-__- 

সিক্ত নাহি করে তারে 

মুক্ত রাখে পাখাটারে, 

উধ্বশিরে পড়িছে আলো এসে । 
__-বীথিক।, “নৰপরিচক্স” 

ছ , ্ 

সমগ্র বিশ্ব চরাচরে একটি অনস্ত জীবনপ্রবাহ বয়ে চলেছে । জন্ম এবং মৃড্য 

তার ছুটি অবস্থা মাত্র। জন্ম এবং মৃত্যুর অবিরাম ঘটনাক্স এই জীবনপ্রবাহ 

সচল থাকে, রবীন্দ্রনাথ জীবন এবং স্বত্যুর মধ্যে কোন পার্থক্য দেখেন নি । জন্ম 

এবং ম্বভ্যু সেই পরম সত্তার ছুটি দিক। উপনিষদে বল৷ হয়েছে খে অসীম 

ব্রসাস্বাদনের জন্য মাহ্ষের সীমায় জন্মগ্রহণ করেছেন--“স্োহুকাময়ত বছ ্াং 

প্রজায়েয়েতি 1৮১ অর্থাৎ তিনি কামনা করলেন "আমি বহু হব, আজি 

জন্মগ্রহণ করব ।, 
কবি মনে করেন যে, মানুষের নিত্য-সতা, যাকে কবি নিত্য-আমি বলে 

অভিহিত করেছেন, তা অসীমেরই অংশ । এই অদীমই মনুষ্তবূপে জন্মগ্রহণ 

করেছেন স্থষ্টিকে সম্পূর্ণ করবার জন্-_ 

ওদিকে অসীম যিনি, তিনি ত্বম্পং করেছেন সাধনা 

মান্সষের সীমানায়, 

তাকেই বলে আমি । 
-_ গ্ুাামলী, 'আমি" 

ভা 

রবীন্দ্রনাথ জীবন-স্বত্যুকে বরবধুর সম্পর্কের বূপকে কল্পনা করেছেন । 
মানুষের জীবনে বরবধূর সম্পর্কের প্রতিটি পায়ের সঙ্গে কবি জীবন-স্বত্যুর 
আজি 



স্ৃত্যুচেতনা ও শেষ পধায় ১৯১, 

লীলায় লাদৃষ্ প্রত্যক্ষ করেছেন । বর ও বধূর মধ্যে যেমন দূরত্বের মধ্য দিয়েই 
মিলনের আনন্দ নিবিড় হয়, তেমনি জীবন ও মৃত্যুর মিলন হয় ছঃখের 
অধ্য দিয়েই | 

এ-পারে চলে বর, বধূ সে পরপারে 

সেতুটি বাধ। তার মাঝে । 
__বিচিত্রিত।, “বরবধূ' 

রবীন্দ্রনাথের রাজা নাটকের মঞ্নকথাও এই । মৃত্যুর আগমনে এশ্বর্ধ নেই, 

সমারোহ নেই ; আছে ভীষণের সুন্দর দ্ূপ। এখানে রাজ৷ ও রাণীর সম্পর্কের 
যধ্য দিয়ে কবি জীবন-মৃত্যুর লীলাই প্রত্যক্ষ করেছেন। 

বধূ ও বরের মধ্যে যেমন প্রেমের বন্ধন নিবিড় তেমনি জীবন ও স্বৃত্যুর 
মধ্যে গভীর সম্পর্ক। স্বৃত্যু ছাড়া অনস্তকে উপলব্ধি করা যায় না। 

সহমরণের বধূ 
বুক্ধি এমনি করেই দেখতে পায় 

মৃত্যুর ছিন্গপর্দার ভিতর দিয়ে 
নৃতন চোখে 

চির জীবনের অত্রান স্বরূপ । 
__শেষ সপ্তক, ২৩ সংখ্যক কবিতা 

মরণ-বরের উদ্দেশে জীবন-বধূুর অনন্তকালীন অভিসার । কবির শেষ 

জীবনের কাব্যেও মৃত্যু এসেছে বর-বধুর সাজে । আসন মৃত্যুর পদধ্বনির মধ্যেও 
কবির চোখে মৃত্যুর ব্ূপ ভয়াবহ নয়, তখনও ম্বৃত্যু তার কাছে বর ও বধূর 

সম্পর্কের মতই মধুর । 

ধূসর €গোধুলিলগ্পে সহসা দেখিন্ু একদিন 
মৃত্যুর দক্ষিণ বাহু জীবনের কণ্ঠে বিজড়িত, 

ব্রক্ত স্ক্সরগাছি দিয়ে বাঁধা ; 
চিনিলাম তখনি দৌহারে । 

দেখিলাম, নিতেছে যৌতুক 
বরের চরম দান মরণের বধূ; 

দক্ষিণ বাহুতে বহি চলিয়াছে ঘুগাস্তরের পানে । 
- রোগশব্যায়, ৩৭ সংখ্যক কবিতা 

বাদি 



১৯২ রবীন্দ্রকাব্যের শেষ পর্যায় 

কবি জীবন-স্বত্যুর সঙ্গে নটরাজের নৃত্যের তুলনা করেছেন। জীবন এবং 

স্বতুযু নটরাজের ছুই পদক্ষেপ ; মৃত্যুর মধ্য দিয়ে তিনি নটরাজের নৃত্যের 
আনন্দকেই উপলদ্ধি করেছেন । মৃত্যু তার কাছে প্রাণেরই উৎস, নটরাজের: 

বিশ্বছন্দের লীল!। 
_ঘে-ন্বত্যের অশান্ত স্পন্দনে 

ধূলিবন্দিশাল। হতে মুক্তি পায় নব-শম্পদল ; 

পুলকে কম্পিত হয় প্রাণের ছুরস্ত কৌতুহল, 
আপনারে সন্ধানিতে ছুটে ঘায় দূর কালপানে, 

দুর্গম দেশের পথে, জন্স-মরণের তালে তানে, 

স্প্নির রহস্যপ্ধারে নৃত্যের আঘাত নিত্য হানে ; 
_ নটরাজ, 'উদ্্বোধিন, 

রঃ 

জীবন-স্বত্যুকে কবি আবার কখনও কখনও পরম একের লীল! বলে 
করেছেন । এই দিক থেকে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে লীলাবাদীদের সাদৃশ্ত আছে । 
সেই পরম এক ; তিনি নব নব স্থষ্টি ও ধ্বংসের মধ্য দিয়ে পৃথিবীতে তার লীলা 
প্রকাশ করেন । তাই ম্বত্যু মধ্যে কবি একটি আনন্দজনক দিককে উপলন্বি 
করতে পেরেছিলেন । 

ভর! পাত্রটি শৃন্য করে সে 

ভরিতে নৃতন করি । 

অপব্যয়ের ভয় নাহি তার 

পৃর্ণের দান স্মরি | 
অলস ভোগের প্রানি সে ঘুছ্চায়, 

মৃত্যুর দানে কালিমা মুছায়, 

চিরপুব্রাতনে করে উজ্জ্বল 
নৃতন চেতনা ভরি । 

__ মহুয়া, 'বোধন' 

সৃষ্টিকর্তার উদ্দেস্ট লীলার আনন্দ ভোগ করা । স্যন্টি ও ধ্বংসের মধ্য- 
দিয়েই বিধাতা রসোপভোগ করেন। ম্বত্যু জীবন থেকে জীবনাস্তরে 
যাবার মধ্যে ক্ষণিক বিরাম মাত্র । মৃত্যুর মধ্য দিয়েই বিধাতা জীবনকে নবীন 

করে তোলেন । 



স্বতুযচেতনা ও শেষ পরায় 

আমি মৃত্যু-রাখাল 

হ্যউিকে চরিমে চর্িয়ে নিয়ে চলেছি 

যুগ হতে যুগাস্তরে 

নব নব চারণ ক্ষেত্রে । 

৪১৩১ 

_ শেষ সপ্তক, ৩৯ স"খ্যক কবিতা 

রবীন্দ্রনাথের ম্ৃত্যু-চিস্তায় উপরেরও কয়েকটি বৈশিষ্ট্য শেষ পর্যায়ের কাব্যে 
বিচিব্র ভাবে ও ভঙ্গীতে অপূর্বভাবে প্রকাশিত হয়েছে । 

জীবন-সায়াহ্ের পূরবী কাব্যটি বিচিআ চিন্তার পরিচয় বহন করছে। 

প্রতিটি কবিতাতেই একটি বিষণ স্থর। তিনি অনুভব করছেন রিক্ত শীণ 

তার জীবন বর্ধাশেষের নির্বঝরিণীর মত মিলিয়ে আসছে । তবুও এই 

অপরাহ্রবেলায় দিনের আলে! থাকতে থাকতে তিনি গান গেয়ে নিতে চান, 

ঘোষণ। করতে চান যা তিনি পেয়েছেন সবই 'ভালো” । এই জীবন যেমন স্ন্দর, 

মৃত্যুও তেমনি মাধুর্যময় ; কারণ মৃত্যুই নিয়ে আনে নৃতন প্রাতের আশ্বাস। 

এই ভালো রে স্কুলের সঙ্গে আলোয় জাগা, 

গান গাওয়া এই ভাষায়, 
তারার সাথে নিশীথ রাতে ঘুমিয়ে পড়া নৃতন প্রাতের আশায় । 

__পুরবী, 'পুরনী” 

এই কবিতাটিতে কবির মত্ত্যপ্রীতি ও অতীত-চারণার সঙ্গে চকিতে ম্ৃত্যু- 

চিন্তাও আভাসিত হয়ে উঠেছে । ম্বতুয এখানে কবিকে হতাশাগ্রস্ত করে নি বরং 

আশান্বিতই করেছে । কবি এখানে স্বত্যুর অনিবাধতাকে ত্বীকার করে মৃত্যুকে 

একটি সহজ স্বাভাবিক ঘটন। বলে মেনে নিয়েছেন । প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের 

ক্ষণস্থায়িত্ব এবং মানবজীবনের পরিণাম সন্বদ্ধে কবি সচেতন । তাই অস্তিম 

যাত্রার পূর্বে পুনর্বার তিনি সত্যের পটভূমিকার উপর জগৎ ও জীবনকে 
স্থাপন করে আম্বাদ করতে চাইলেন । পুরবী কাব্যের যে কবিতাগুলিতে 

মৃত্/ু-চিন্তার আভাস পাওয়া ঘাস সেখানে তার এই ভাবধারার প্রকাশ লক্ষ্য 

করা ঘায়। 

'যাক্রা, কবিতাটিতে সমগ্র শরৎ-প্রকতির ঘাত্রার আয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে 

কবি নিজ জীবনের ঘাত্রার আকমোজন করছেন । আশ্বিনের রাত্রি শেষে “মরণ 

কৃলের উৎসবে'র ঘাত্রী ঝরে-পড়া শিউলি ফুল তাদের জীবন-অবসানকারী 
প্রভাতস্থ্যের আলোর দিকে হাশ্যমুখে তধ্বপানে চেয়ে বিদায় নিচ্ছে । ঘাআর 

ববীন্দ্রকাব্য-- ১৩ 
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পথ কেতকী-রেণুতে আচ্ছন্র, দিখধুর বেণুত্তে বাজছে ছুটির গান। নদীর 

কল্লোলিনী শ্রোতেও সেই বাত্রার ছন্দ। বাউল বাতাস বৈরাগ্যমন্ত্রে দীক্ষিত 

করছে সমগ্র প্রকৃতিকে, কাশের মঞ্জরীর উদ্দামের পথে আনন্দিত সর্বনাশে 

যাওয়ার আকাজক্ষা ছড়িয়ে পড়ছে বাতাসে বাতাসে । এরা সবাই ষেন কবিকে 

আহবান করছে সেই অনস্ত যাত্রাম্স । কবিও ০সই যাত্রার জন্য প্রস্তত-__ 
-*-শযাক্রী আমি, চলিব রাজ্ির নিমন্ত্রাণে 

যেখানে সে চিরন্তন দেয়ালির উতৎসবপ্রাঙ্গণে 

মৃত্যু দূত নিযে গেছে আমার আনন্দদীপগুলি, 
যেথা! মোর জীবনের প্রত্যষের স্থগন্ধি শিউলি 

মাল্য হয়ে গাথা আছে অস্তরের অন্দে কুগুলে । 

এখানে কবি আশাবাদী । তিনি অনুভব করছেন তার অকৃতার্থ। আশা 

অসিন্ধ সাধনা সমন্তই চক্রিতার্থ হবে মর্তযসীমা অতিক্রম করে । ৃ 

'উৎসবের দিন” কবিতায় কবি আনন্দোৎসবের মধ্যেও একটা "দূর বিরহের 
দ্ীর্ঘখাস” উপলব্ধি করছেন । জীবনের সকল আনন্দ-মুহ্র্তের মধ্যে একটা 

ক্ষণস্থায়িত্বর ব্যথা জেগে আছে । প্ররুতির “নবীন পল্লব পুটে” “আমের 

মুকুল-গন্ধে' যেন অশ্রুর অশ্রন্তধবনি ! জীবন-সায়্াহ মনে হচ্ছে তে কতবার 
জীবনে সৌভাগ্য-লশ্ন এসেছিল । বঙ্থন্ধরা ছিল “আশানর লাবণেয ভরা” । আজ 
উৎসবের দিনে সেদিনের স্বতি কবির জগতকে উদাস করছে । উত্সবের বাশি 

দূরের বার্ত নিয়ে আসছে । কবি সেই আহ্বানে সাড়। দেবার জন্য প্রম্তত-_ 

যায় ষাক্, ঘায় ঘাক, আক্কৃক দূরের ভাক, | 
যাক ছিড়ে সকল বন্ধন । 

চলার সংঘাত-বেগে সংগীত উঠক জেগে 

আকাশের হৃদয় নন্দন । 

মুহুর্তের নৃত্যছন্দে ক্ষণিকের দল 
যাক পথে মত হয়ে বাজায়ে মাদ্দল ; 

অনিত্যের শ্োত বেয়ে ধাক ভেসে হাসি ও ক্রন্দন 

ঘাক ছিড়ে সকল বন্ধন । 

“ছবি' কবিতাক্ম কবি জাহাজে বসে জমুদ্রের বুকে স্ুর্ধান্তের বর্ঁসমারোহের 
সঙ্গে এই জগৎ ও জীবনের সাদৃশ্ত অনুভব করছেন । ভার মনে হচ্ছে, আকাশপটের 
এই ক্ষণকালীন বর্ণচ্ছট। “উদাসীন বজনীর” আগমনে লুপ্ত হযে যাবে । তেমনি 
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মাহছষের জীবনেও হুখ-ছুঃখ দিয়ে গড়া ক্ষণকালের লীলাবৈচিত্্য * স্বত্যুর- 
আগমনে দেই লীলার অবসান । এই বর্ণময় জীবন এবং বহশ্তময় মৃত্যুই হ্ক্টির 

চিরস্তন বহন্য-_ 

এমনি রডের খেলা নিত্য খেলে আলো আর ছায়া, 

এমনি চঞ্চল মায়! 

জাবন-অন্বরতলে ; 
ছুঃখে সুখে বর্ণে বর্ণে লিখা 

চিহ্নহীন পদচারী কালের প্রাস্তরে মরীচিক। । 

তান পরে দিন যায়, অন্ভে যায় সবি; 

যুগে যুগে মুছে যায় লক্ষ লক্ষ রাগরক্ত ছবি । 

তুই হেথ। কবি, 
এ বিশ্বের ম্বভ্যার নিঃশ্বাস 

আপন বাশিতে ভরি গানে তারে বাজাইতে চাস। 

এখানে কবি মৃত্যুর মধ্যে আপাত-সমান্ত্ি-ব_এই কথা বলছেন; কিন্ত 

একেবারে শেষে তা বলছেন না। জীবন ও মৃত্যুর লীলা অনস্ত । শেষ ছুটি 
পওক্তিতে কবির কাজ এবং কাব্যের চিরস্তনতার প্রতি একটি স্ুক্ম ইজিত 

করছেন । 
পুরবীর অধিকাংশ কবিতাতেই দেখি কবি মহাযাত্রার জন্ত প্রস্তত হচ্ছেন । 

এই যাজআ্ার আহ্বান কবির কাছে এসেছে নানাভাবে । “ঝড়” কবিতাটিতে 

তিনি রুদ্রের আবির্ভাব উপলব্ধি করেছেন। সমুদ্রের মধ্যে ঝড়ে কবি-প্রাণ 

সমস্ত বন্ধনের উদ্ধ্বে ছাড়া পেয়েছে এবং কুজ্রের জয়গানে মুখর হয়ে উঠেছে । 
ঘরের স্বস্তি, তীরের বন্ধনই জীবনের শেষ কথা নয় । "বাসনা অন্ধ, নিশ্চল 

শৃঙ্খলবছ্' দূর করে সম্মখপানে অগ্রসর হওয়াই জীবন। তাই বকড়ের সঙ্গে 
সঙ্গে তিনি উপলব্ধি করেছেন যে রুদ্র দেবতার ন্তায় তিনিও পাস্থ_ 

এস গো ধৰংলের নাড়া, 

পথভ্োলা, ঘর ছাড়া, 

এসো গো ছুর্জয় | 

ঝাপটি স্বতুযুর ভান 
শুনে দিয়ে যাও হানা 

প্নয় নক্ষ নয় ।” 
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পেদধ্বনি” কবিতায় কৰি আপন অন্তরে এক “অজানার যাত্রী”র পদধ্বনি 

শুলছেন, যিনি নির্ষম, উদাসীন, আপন চলার ছন্দে চিরদিন পিছনের পথ 

মুছে চলছেন, যিনি নিত্য শিশু, নিজের স্ষ্টিকে নিজেই ধ্বংস করেছেন । 

এই খেলার মধ্যেই তিনি জগতের একটি ম্বাভাবিক নিয়মকে আবিফান 

করেছেন । মৃত্যুর মধ্য দিয়ে জীবন নবরূপ লাভ করে__ 

দানি জানি, ভাডিয়া নূতন করে তোলা ; 

ভূলায়ে পূর্বের পথ অপূর্বের পথে দ্বার খোলা । 

ধ্বংসই হে নবস্ষ্টির কারণ, জগৎ ও জীবন নিরস্তর পরিবর্তনের মধ্য 

দিয়েই বৃহত্তর সার্থকতায় উপনীত হয়; এই ধারণা কবি আজীবন পোষ্ণী কৰে 

এসেছেন । পৃুরবীতে পৌছে কবি এই সিদ্ধান্তকে দৃঢ়ভাবে গ্রহণ ছেন। 

স্ভ্যুতে ষে জীবনের অবসান নয়, রূপান্তর মাত্র, একথা তিনি বলাকা? 

বা ধার বলেছেন__ 
যুগে যুগে এসেছি চলিয়। 

শলিয়। শ্থালিয়। 

চুপে চুপে 

কূপ হতে রূপে 
প্রাণ হতে শ্রাণে । 

__বলাক, ৮ সংখ্যক কবিতা 

ববীন্দ্রনাথ তার এই চিস্তাধার। অনেক প্রবন্ধের মধ্যেও প্রকাশ করেছেন । 

সেখানে তিনি শুধুমাত্র মৃত্যুর অবশ্স্ভতাবিতাকে স্বীকার করেন নি. মৃত্যু 

প্রয়োজনীয়তাকেও সমানভাবে স্বীকার করেছেন । মৃত্যুর মধ্য দিয়েই স্যরি 

স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য বক্ষ! হয়__“জগৎ রচনাকে ঘদি কাব্য হিসাবে দেখা যাক তবে 

ম্বত্যুই তাহার সেই প্রধান রস, মৃত্যুই তাহাকে যথার্থ কবিত্ব অর্পণ করিম্বাছে। 

ঘদি স্বৃভূ্যু না থাকিত; জগতের ঘেখানকার যাহা তাহা চিরকাল নেখানেই যদি 

অবিকৃতভাবে দাড়াইয়া! থাকিত, তবে জগতটা একটা চিরস্থায়ী সমাধি মন্দিরের 

মতো অত্যন্ত সংকীর্ণ, অত্যন্ত কঠিন, অত্যন্ত বদ্ধ হইয়া! রহিত 1---" "মৃত্যু এই 

অস্তিত্বের ভীষণ ভান্রকে সর্বদা লঘু করিয়। রাখিয়াছে, এবং অগৎকে বিচরণ 

করিবার অসীম ক্ষেত্র দিয়াছে ।”৮৯ জীবন হচ্ছে মরণের ভিতর দিয়ে ক্রমাগত 

নৃতনকে প্রকাশ করা । মৃত্যুর সুত্র দ্বারাই জীবনের সঙজজে জীবন যুক্ত ।__ 
নে -পশ্পাশাশশীশী ীঁি শা্শাটিতী 

১, পাঞ্চভূত (১৯৬১), পৃ" ১৪৩ 
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“মৃত্যুর স্ত্রে প্রাণের মালাকর অমনি করে জীবনের ফুলকে নবীন করে গেঁথে ' 
তুলেছেন 1”১ ম্বত্যুর ধারাই চরষ সত্য নম, তা হলে এতদিনে পৃথিবী শৃম্ত হয়ে 
যেত, কিস্ত পৃথিবীতে নিত্য নৃতন প্রাণের লীলা, আর এই লীলাবৈচিত্র্যকে 
সার্থকত। দান করে ম্ৃৃত্যু ৷ 

মানুষের জীবনে স্বত্যু যেমন অসীমের সন্ধান দেয় তেমনি বিশ্ব জগতেও 
ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে শুভ্র সমুজ্ৰল সৌন্দযের প্রকাশ ঘটে । জীবনও 
অম্বতময় হয়ে ওঠে সীমার নিগড় ভেঙে । 

জ্যোতিহান সীম। 
মৃত্যু অশ্নিতে জ্বলি 

যায় গলি, 
গড়ে তোলে অসীমের অলংকার । 

হয় সে অস্ৃতপাক্জ, সীমার ফুবালে অহংকার । 
_ পূরবী, “শেছ' 

সৃতু) মুক্তির মধ্য দিয়ে জগৎকে ঘে অমৃত্যের আত্বাদ দান করে, কবি “সেই 
খেলাভরা মুক্তির অস্ত” লাভের জন্য তৃষিত। সেই অস্বতময্স স্পর্শে চরম 

বেদনার মধা দিয়ে অপূর্ণ দুঃখ, অসম্মান সার্থকতা লাভ করবে । 

'অবসান, কবিতাটিও কবির শেষ পধায়ের ম্ৃত্যু-চিস্তার একটি সার্থক 

নিদর্শন । এখানে কবি নিজ জীবনে স্বৃতুযুক্প আগছ্ন উপলন্বি করেছেন । পারের 

ঘাট থেকে তরী ছায়ার পাল তুলে প্রাণের উপকূলে এসে পৌছেছে । বিদাক্স- 
বাশির করুণ স্থর গোধুলি-আলোটিকে বিষণ্ন করে তুলেছে । তার মন যাত্রার 
জন্য প্রস্তৃত | বিদায়ের ক্ষণটিকে তিনি যেন সহজভাবে গ্রহণ করতে পানেন__ 

সময় যদি এসেছে তবে সময় যেন পাই, 

নিভৃত খনে আপন মনে গাই। 

কবির প্রথম যুগের স্ৃত্যুচিস্তার সঙ্গে এই কবিতার মৃত্যুচিস্তার একটি মৌলিক 
পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। প্রথম যুগে বিভিন্ন ঘটনার মধ্য দিয়ে তিনি মৃত্যুকে 

প্রত্যক্ষ করেছেন । মৃত্যু সম্পর্কে তার একটা অনির্দেশ ছঃখান্ভূতি এবং আবও 
কিছুদিন পরে জগৎ ও জীবন-স্বভ্যুর অপরিহাধতা। সম্পর্কে একটি স্থির প্রত্যয় 

দেখা যায়। কিন্তু শেষ যুগে ম্বতুযুর ক্রমা গ্রসরমান ছায়। তই জীবনের উপর 

১. ক্বীব্্ররচনাবলী ১৬শ খণ্ড (১৯৬৫), পৃ. ৪৫৫ 
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এনে পড়েছে, স্বত্যু সম্পর্কে কবির ধারণ? হয়েছে ততই স্থির, অকম্পিত এব 
ভয়হীন । এই স্বত্যুর জন্য তাকে উতস্থকভাবে অপেক্ষা করতেও দেখা যায় । 

মৃত্যুর আহ্বান” কবিতায় তিনি মৃত্যুকে দেখেছেন পথিকের প্রতি পথের 

আহ্বানরূপে । জীবন হল সীমার মধ্যে অবস্থানের আহ্বান এবং স্বৃত্যু হল 
আসীমের ভাক। এই প্রসঙ্গে কবির অভিমত হল “আমাদের দেশের 

চিরকালের ব্যবস্থাই এই ঘষে. মৃত্যুর সময়ে কাহাকেও ঘরে পুরিয়া রাখা হয় না। 

তাহাকে মুক্ত প্রাণে আকাশের তলে বাহির করিয়া ব্বাখা হয় । যখন 
মান্ছষের জন্ম হয়, তখন সে আসে গৃহের কোলে গৃহের অতিথি হইয়া! ; আর 
খন ম্বত্যু আলে তখন সে অনন্তের যাত্রী । ম্বতু;র সময়ে ঘরে মধ্যে বন্দী 
হইয়া থাকিলে- -ঘরের বস্তর মমতা যাত্রায় বিস্ব ঘটায়-_-..... ইহাতে আমার 
পরাভব ঘটিতেছে ম্বত্যুর কাছে , আর যখন মরণোন্দুখ ব্যক্তি বাহিরে জলিয়। 
ঘাস, তখন তাহার মনে হয় সে ম্বৃত্যুকে আগ বাডাইয়। সাদরে অভ্যর্থন। করয়। 
ডাকিয়া লইতে প্রস্তত হইয়া যাত্রা করিয়াছে; সেখানে তাহার জয়, মৃত্যুর 
পরাভব |”১ এই ভাবটি এই কবিতায় ব্যক্ত হয়্েছে__ 

ম্বত্যু তোর হোক দূরে নিশীথে নিজনে, 

পিছু ফিরে চাহিবার কিছু যেথা নাই কোনোখানে । 

দুয়ার রহিবে খোলা , ধরিত্রীর সমুদ্রপবত 
কেহ ভাকিবে না কাছে, সকলেই দেখাইবে পথ । 
শিয়রে নিশীথন্রাত্রি রহিবে নির্বাক__ 

মৃত্যু দে যে পথিকেরে ডাক । 
'সমাপন' কবিতাটিতেও দেখি কবি আপন প্রাণে ণরমের পরম উদ্দেশ, 

লাভ করেছেন । অস্তরবি, সন্ধ্যাতার।, নীরব রাত্রি, সকলেই তাকে “সকল 
বাণীর শেষ সাগর-সংগম তীর্থ-তীরে”র ইঙ্গিত দিচ্ছে । কবি তাই সেই পরমের 
উদ্দেশে তার শেষ নমস্কার নিবেদনের জন্য প্রস্তত। এখানেও দেখা যায় অন্ড 
গোধূলির ছায়া জীবনে এসে পড়েছে ; কবি ধৈর্য এবং প্রশান্তির সঙ্গে সেই নীরব 
ব্লাক্সিকে আহবান করেছেন । 

জীবনের সমান্তি মানুষের সুখ-ছ:খ, আশা-আকাজ্ফার চিরন্তন সমান্তি 
ঘোষণা করে না। মৃত্যু পরপারে তারা পরিপুর্ণ সার্থঘকত। লাভ করে । 

৮ ₹৮-৯-৯৯- ২ 

১, শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, রবিরস্মি পশ্চিম ভাগ («নম সং), পৃ. ২৬৩-৬৪ 
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“বৈতরণী” কবিতায় কবি এই কথাই বলতে চেয়েছেন । ম্বৃতুযুত্র খেক্পা কবি 

জীবনের ঘাটে এসে অনেকবার ভিড়েছে । তার প্রাণের আশা, গানের সাথি 
এবং দিবসের আনন্দকে নিয়ে গেছে ন্বপহীন কালহীন মরণের পরপারে । তিনি 

অন্থভব করেছেন তার জীবনের কূপ, রস, আনন্দ-উপভোগ সমস্তই স্বৃত্যুর অদৃস্থয 
উপকূলে অনির্বাণ আলোকে অক্ষয় দ্রীপালিক সাজিয়েছে -_ 

তোমার অরূপ তলে সব ব্ধপ পুর্ণ হয়ে ফুটে, 

সব গান দীপ্ত হয়ে ওঠে, 
শ্রবণের পরপারে 

তব নি:শব্দের কণ্ঠহারে । 
এখানেও কবির চক্ষে মৃত্যুর অবিনাশী বূপটিই ফুটে উঠেছে । 

“কঙ্কাল” কবিতাটিতে রবীন্দ্রনাথ মৃত্যুকে একটি অখপ্ড দৃষ্টি নিয়ে দেখেছেন । 
এখানে কবি আশ্চধ নির্ভীক এবং নিঃশঙ্ক । একটি পশুর কঙ্কাল তার পরিণামের 
দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করছে । 

তোমারও প্রাণের স্থর। ফুরাইলে পরে 

ভাঙা পাত্র পড়ে রবে অমনি ধুলায় অনাদবে । 

কিন্ত কবি একথা বিশ্বাস করতে পারেন নি। জড় €দহধারী পস্তর জীবন 
হয়ত ম্ৃতুততে সমান্ত হয়ে যায়, কিন্ত মানুষের জীবনের শেষ পরিণাম 
মৃত্যু হতে পারে না। কবি তার কাব্য-সম্পদ, সৌন্দ্-সাধনার সমাপ্তি 
সৃত্যুতে-_ এট! মানতে পারেন নি, কারণ তার চোখে জীবন চিরস্তন, অবিনশ্বর 

এবং অপাধিব__ 
মৃত্যু, করি ন। বিশ্বাস 

তব শূন্যতার উপহাস । 

তিনি ্ূপের পন্মে অরূপ মধু পান করেছেন । তাই একটি নির্দিষ্ট লীমায় যে 
জীবনের পরিসমাপ্তি একথা তিনি স্বীকার করতে পারেন না 

নহি আমি বিধির বুহৎ পরিহাস, 

অসীম এ্রশর্ধ দিয়ে রচিত মহৎ সর্বনাশ ॥ 
জীবন-মৃত্যুর অখণ্ড রূপ উপলন্ধি করে ম্ৃত্যুভয় তার দূরীভূত হয়েছে । 

কবির জীবন সায়াহের মৃত্যু ভাবনা কোন কোন স্থানে তত্ব ও দার্শনিকতা- 
মণ্তিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে । ভাব-গাল্ভীর্ধে সম্বদ্ধ “অন্ধকার” কবিতাটিতে 

তিনি অন্ধকারের এশ্বধের সন্ধান পেয়েছেন । জীবনের পরপারে ঘে অন্ধকার 



তি ববীন্দ্রকফাব্যের শেষ পধ্াক় 

তা শুধু শুন্ত নয়, তার মধ্যেই আছে পুর্ণতা। অন্ধকারের মধ্য থেকেই 
আলোকের উৎপত্তি। জগত্স্থ্টির পুর্বে তা অন্ধকারের মধ্যেই প্রচ্ছন্্ ছিল। 

একথা নান স্থানে ব্বীকৃত হক্সেছে-__ 

ন বাত্র্যা অহ আসীত প্রকে তঃ । 

তম আসীৎ তমসা গুঢ়ম্ অগ্রেহ প্রকেতম্।৯ 

প্রথমে রাজ্সি ও দিন পথক ছিল না। সর্বপ্রথমে অন্ধকারে- অন্ধকাঁর-আ বৃত 

ছিল । 
বাইবেলে বলা হয়েছে-_”---:5815 ৫22070555 ৬/8.9 9০018 011৩ £৪.০৩ 

01010505819" *-2200 03০. 599.10- 7.5 €11515 ০০ 12511 9700 10615 ভ/ 9.5 

1751). অন্য এক স্থানে বলা হয়েছে--4৯100. 005 11517 518377601 হা 
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পৃরবী-কাব্যগ্রস্থের “সমুদ্র কবিতাতেও কবি বলেছেন যে অন্ধকারেন্ব মধ্য 
থেকেই দিন তার শক্তি সঞ্চয় করে । অন্ধকার” কিতাটিতে কবির | 
উদয়াচল এবং অন্তাচলের পশ্চাতে যে অন্ধকার ত! নবস্যষ্টির পূর্বের মহান 
স্তব্ধতা । তাই কবি জীবনের প্রান্তে এসে অন্ধকারের কাছে উপস্থিত হয়েছেন 

বিআামের জন্য যাতে আবার নূতন উদ্যমে জীবন শুরু করতে পাবেন__ 

আজি মোর ক্লান্তি ঘেবি দিবসের অস্ভিম প্রহর 

গোধূলির ছায়ায় ধুসর | 
হে গম্ভীর, আসিয়াছি তোমার সোনার সিংহদারে 

যেখানে দিনাস্তরবি আপন চরম নমক্কারে 

তোমার চরণে নত হল । 

যেথা রিক্ত নিঃশ্ব দিবা প্রাচীন ভিক্ষুর জীর্ণ বেশে 

নৃতন প্রাণের লাগি তোমার প্রাঙ্গণতলে এসে 

বলে “দ্বাক খোল” । 

দিনের আলোয় উপলদ্ধি সম্পূর্ণ হয় না। তাই কবি অন্ধকারের গহনে 
প্রবেশ করে প্রকাশের অপেক্ষায় সঞ্চিত আলোকের ন্তাক্স আপন ব্যষ্টি- 

১. থাখেদ, ১০১২৯ 
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সভ্ভাবনাকে উপলদ্ধি করতে চাইছেন । তিনিও পুনর্বার নবজীবন লাভ করবেন । 
সমগ্র জীবনে সঞ্চিত, ঘশ, মান, অর্থ আজ এই জীবন-সান্সান্ছে তুচ্ছ বলে মনে 
হচ্ছেঃ তা এই মহান অন্ধকারের সমীপবর্তী হওয়া ঘোগ্য নয় । তাই কবি 
অভার সেই খ্যাতির বোঝাকে পশ্চাতে ফেলে যেতে ভীত নন। মহাকালের 

দরবারে কবির এই সঞ্চয্স মূল্যহীন । কিন্ত জীবনে তিনি এমন একটি জিনিস 
লাভ করেছেন ঘ! চিরদিনই অস্রান হয়ে বিরাজ করবে-__যাআসহচরী কাব্যলক্ষ্ীর 
দান তার কবি-প্রত্িতিভা । এ জন্মের সেই দান তিনি অন্ধকারের থালায় যেখানে 

অসংখ্য নক্ষত্র শোভ! পাচ্ছে সেখানে রেখে দেবেন । অন্ধকারের কোন 
পরিবর্তন নেই__তাই সে নিত্য নবীন । অন্ধকারের মহান স্যন্ধতা ও ধ্যান 

'গাম্ভীষের অস্তরাল থেকে কবে একদিন তার কবিত্ব-শক্তির প্রকাশ হয়েছিল 

তার ঠিক নেই। অকম্মাৎ একদিন তাবু কাব্য-প্রতিভা বিকশিত হয়ে 
উঠেছিল । আজ জীবনের শেষ প্রাস্তেও তা অমলিন, কোন বৈষয়িক বোধ 

একে মলিন করতে পানে নি। সেই অম্লান কবিত্ব-শক্তিকেই তিনি অন্ধকারের 

পায়ে অর্পণ করতে চান । এই কবিত্ব শক্তির দ্বারাই তিনি অন্ধকারের স্বরূপ 

উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছেন। অন্ধকারের সঙ্গে তার প্রাণের চিরস্তন 

সম্বন্ধকে তিনি আবিষ্কার করেছেন। তাই তিনি আজ উপলব্ধি করছেন ঘে 

অন্ধকার সমাপ্তি নয়, তা একটা নৃতন আরস্ভের স্চনা এবং সমস্ত স্হ্টির 

আধার । অন্ধকারকে আর তার ভয় নেই, কারণ কবি-প্রাণের সঙ্গে তার 

সম্পর্ক অতি নিবিড ও ঘনিষ্ঠ, এবং অন্ধকাঁরই তাঁর কবি-প্রতিভার আদি 

গঙ্গোত্রী-__ 

আজিকে সন্ধ্যায় যবে সব শব্দ হল অবসান 

আমার ধেয়ান হতে জাগিয়। উঠিছে এরি গান 
তোমার আকাশে । 

এই কবিতায় স্ষ্টির পূর্ববর্তী অবস্থা এবং পরবতাঁ অবস্থার সঙ্গে স্যষ্টির একটি 
গভীর সম্বন্ধ দেখান হয়েছে । মৃত্যু সম্পর্কে কোন দুঃখজনক বা নৈরাশ্তজনক 

ধারণ! এখানে স্থান পায় নি। 

মহুয়। ভিন্ন স্বাদের কাব্য । এই কাব্যগ্রস্থটি একটি নিদ্দিষ্ট উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনে 

প্রকাশিত হয়েছিল ॥। মহুয়া মূলতঃ প্রমান্ুভূতির কাব্য । কিন্ত এই কাব্যে 
স্বত্যুচিস্তা একেবারে অকন্পস্থিত নয় । কাব্যটির ভাব্ধারাম্ম আকন্মিকতা৷ 
থাকলেও রবীকজ্নাথের মুল চিস্তাধারার সঙ্গে কোনই মিল নেই, একথা বল যাক্স 
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না। তাই শেষ প্রহরের কাব্যগুলিতে মৃত্যুর কথা ঘেভাবে উল্লিখিত হতে দেখি 

অর্থাৎ মৃত্যুকে নবজীবন লাভের উপায়-স্বক্ূপ অনুভব করার যে প্রয়াস দেখা 
ধায় মহুয়া-তেও তার ব্যতিক্রম নয় । “বোধন” কবিতাটিতে বল। হয়েছে শীত 

জগতে জড়তা আনে, প্রাণের স্পন্দনকে শিথিল করে । কিন্তু এই শীতই নবীন, 
বসস্তের আগমনের আশ্বাসবাণী শোনায়-- 

শীতের রথের ঘৃণিধূলিতে 
গোধৃুলিরে করে শান 

তাহারি আড়ালে নবীন কালের 

কে সরি সেকি জান। 

মান চেতনার রাযি 

পান্থের পথে বিদ্ ঘনায়, 

নব-যৌবন-দূত-রূপী শীত 
দূর করে দিল তারে । 

জরার অবসাদ, মৃত্যুর ভয় লজ্ঘন কনে তবেই নবজীবনতীর্থে উপনীত হওয়া 
যায়। জন্ম-মৃত্যু, জরাযৌবন সেই অসীমেরই ছুই বূপ। ফাল্গনী নাটকের 
মর্শবাণী ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে কবি বলেছেন__“জীবনকে সত্য বলে জানতে গেলে 

মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে তার পরিচয় চাই । যে মানুষ ভয় পেয়ে মৃতকে এড়িয়ে 
জীবনকে আকড়ে রয়েছে, জীবনের স্পরে তার ষথার্থ শ্রদ্ধা নেই বলে জীবনকে 

সে পায় নি, তাই সে জীবনের মধ্যে বাস করেও মৃত্যুর বিভীষিকায় প্রতিদিন 

মরে। যে লোক নিজে এপ্সিয়ে গিয়ে মৃত্যুকে বন্দী করতে ছুটেছে, সে দেখতে 

পায়, যাকে সে ধরেছে সে মৃত্যুই নয়, সে জীবন ।”১ এই দৃষ্টিভজীর দিক থেকে 
বিচার করলে রবীন্দ্রনাথকে লীলাবাদী বলা যায়। জীবন ও মৃত্যুকে তিনি 
সেই পরম একের লীল। বলে উপলদ্ধি করেছেন । চির পুরাতনের কালিমা, 

স্বত্যুক্মানে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে । স্যস্টিকর্ত৷ বিধাতার লীলা এই জগৎ জুড়ে । নবীন 
আনন্দে তিনি স্ঙ্িকে নিত্যনূতন বূপদান করেছেন__ 

নিতাকালেন মায়াবী আসিছে 
নব পরিচয় দিতে ॥ 

নবীন রূপের অপরূপ জাছু 
আনিবে সে ধরণীতে । 

১. আত্মপরিচক্স, পৃ" ৩ 
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তাহলে দেখ। যাচ্ছে ধবংসেই পরিসমাপ্তি নয় । স্থির নবন্দপ পরিগ্রহের উপাক্ষ 
মাত্র । ভাঙনের মধ্য দিয়েই নব স্ষ্টি উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে । মৃত্যু সেই ভাঙন 
যজ্ঞকে পরিপূর্ণতা দান করে এবং জীবনকে অভ্যাসের দাসত্ব থেকে মুক্ত কনে__ 

বাধন ছেড়ার সাধন তাহার, 

স্যট্টি তাহার খেলা । 

দক্্যর মতো! ভেডেচুরে দেয় 

চিন্নাভ্যানসের মেলা । 

শেষ পায়ের মৃত্য চিন্তার মধ্যে বার বারই মৃত্যুর সঙ্গে সম্যক পরিচয়ের 

আগ্রহ প্রকাশ পেয়েছে । মৃত্যু ঘতক্ষণ দূরে থাকে ততক্ষণই আমাদের শঙ্কা» 
লঙ্জা, দ্বিধা ; কিন্ত সেই মৃত্যুর মধ্য দিয়েই আমাদের আত্মপরিচয় সম্পূর্ণ হয় 

এবং আমাদের আত্ম! মুক্তির সন্ধান পায় । 

তোমারে চেনার অশ্থি দীন্তশিখা। উঠুক উজ্জবলি, 

দিব তাহে জীবন অঞ্জলি । 
__ম্ুয়া" “অচেন।” 

মৃত্যুর প্রত্তি মানবের পরাণ-বধূব্ নিত্য-যঘাজ্রা । মৃত্যুর আকর্ষণে মানুষ পরিচিত 
জীবনকে ত্যাগ করে, আবার সেই মৃত্যুত্তেই নৃতন ঘরের সন্ধান পাযস। জীবন 
ও মৃত্যু যেন চেনা আশ্রয় থেকে অচেন। আশ্রয়__ 

কোন্ টানে জান। হতে অজানার চলে 

আধে] হাসি আধে অশ্রজলে । 

ঘর ছেড়ে দিয়ে তবে ঘরখ।নি পেতে হয় তাবে__ 

অচেনার ধারে। 

-__ মহুয়া, 'নববধু: 

বনবাণী কাব্যগ্রস্থে কবি স্ট্ির আদিতে যে প্রাণতরঙ্গ সমগ্র চরাচর ব্যাপ্ত 

করেছিল, ই প্রাণের স্পর্শ লাভ করেছেন বুক্ষের মধ্য দিয়ে । বিশ্ব প্রাণের 

রহস্ত-ইঙ্গিত অব্যক্ত ভাষায় বহন করছে বুক্ষরাজি । হযে বিশ্বেখ্বর বিশ্ব ত্যতি 

করেছেন প্রকুতির বঙ্গমঞ্, তিনি নব নব রূপে আবিভূতি হুন। কৰি 

ভগবানকে নটরাজ শিবের মুত্তিতে কল্পনা করেছেন । নটরাজের নৃত্যের বেগে 

সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে সর্বকলুষমুক্ত যৌবনের আবির্ভাব হয় । ম্বৃত্যুমর”তে 
প্রবাহিভ হয় নবজন্মের ধারা, পুরাতন বিদায় নেয়, আবির্ভাব হম নৃতনের ॥ 
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জগতে ও জীবনে জড়তার পরেই যে নব্জীবনের আবির্ভাব হয় একথা পাশ্চাত্য 

কবিও বলেছেন-_ 
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নটরাজের চরণ-বিক্ষেপে পুরাতন ধ্বংস হয়ে নৃতনের আবির্ভাব হয়॥। এই 
ব্বত্যের দ্বারাই স্ষ্টির চিরস্তন প্রাণধারার গতি অব্যাহত থাকে । কবি নটরাজের 

স্বত্যের মধ্যে মুক্তির স্বরূপ উপলদ্ধি করছেন-__ 

নটব্রাজ, আমি তব 
কবিশিষ্য, নাটের অঙ্গনে তব মুক্তিমন্ত্র লব । 

তোমার তাগুবতালে কর্মের বন্ধন গ্রস্থিগুলি 

ছন্দবেগে স্পন্দমমান পাকে পাকে সছ্য যাবে খুজি ; 

সর্ব অমব্জল-সর্প হীনদর্প অবনভ্র ফণা 

আন্দোলিবে শাস্ত লয়ে । ং 
__-নটরাজ, উদ্বোধন” 

শেষ পায়ের প্রথম কাব্য পূরবী থেকেই কবির অস্তজীবনে মৃত্যুর 
ছায়াপাত ঘটেছে । সত্রোভীর্ঁণ কবির পরিশেষ কাব্যে এসে নেই ছায়। 

ঘনীভূত হয়েছে; আসন্ন স্বত্যুর সম্মুখে কবির আত্মস্বরূপ, স্থষ্টি ও সমগ্র 
মানবজীবনের পরিচয় জ্ঞাপনের কাব্য এই পরিশেষ । এই কাব্যের কবিতা- 
গুলির মধ্যে অন্যতম মূল স্থর বিদায়ের হুর । কবি অনুভব করেছেন, “আমুর 
পশ্চিম প্থ শেষে, ঘনায় মৃত্যুর ছানা এসে । তাই জীবন-সন্ধ্যায় নিজের 

সঙ্গে এবং বিশ্বের সঙ্গে পরিচয়ের পালা সাঙ্গ করে নিতে চান । এককথান্স 
স্বতু্যুর আলোকে আত্মবিশ্লেষণ পরিশেষ কাবোব্র বিষয়বস্ত ৷ 

শেষ পর্ধায়ে রবীন্দ্রনাথের ম্বত্যুচিত্ত মানে মাঝে সংশয় ও নৈরাহ্যকে ছয়ে 
গেছে । আবার শেষ ছু'বছরের কাব্যে এই টৈরাশ্ঠটকে আরও গভীরভাবে 

অন্কভব করা যায় । তবে রবীন্দ্রনাথের কোন চিস্তাই £নরাশ্ডে শেষ হয় নি। তবু 

মাঝে মাঝে সংশয়-কণ্টকিত জিজ্ঞাসা! শেষ পধায়ের কাব্যের অন্যতম টবশি্ট্য | 

কোথাও কি নাই তার শেষ সার্থকতা 
তবে কেন পঙ্গু স্ষ্টি, খণ্ডিত এ অন্তিত্তের ব্যথা । 

_ পরিশেব, “অপর” 
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মৃত্যুতেই যে জীবনের সমাপ্তি এবং ম্বতু/র পনর ঘে জীবনের কোন অর্থ থাকে না 
একথ। রবীন্দ্রনাথ স্বীকার করতে চান না। 

'আমি” কবিতায় কবি তার অস্তরাত্মার স্বরূপ উদ্ঘাটনে আগ্রহী । জীবন- 

দেবতা কবিকে কাব্য রচনায়, স্থখে-ছুঃখে প্রেরণ দান করেছেন । কবি মনে 

করেছিলেন তার দেই অস্তরাত্মা। জীবনশেষে মরণে লয় প্রাপ্ত হবে । জীবন- 

সায়াহ্যে উপস্থিত হয়ে মনে হচ্ছে অস্তরবাসী আত্ম! দেশকাল অতিক্রম করে 
নিত্য-আমিতে পরিণত হয়েছে । কত যুগে বুগাস্তরে কত জন্মস্বত্যু পার 

হয়ে সেই জ্যোতি্য় 'আমি" নানা স্ঙ্রিরসে মত্ত হয়েছে । তাকেই কবি অখণ্ড 

মানবাত্মান্ষপে উপলব্ধি করতে চান-_ 

ভূত ভবিষ্কযৎ্ লয়ে যে বিন্বাট অখণ্ড বিরাজে 

সে মানব মাঝে 

নিভৃতে দেখিব আছি এ আমিতে 

সর্বত্রগামীতে । 

আমুর শেষপ্রাস্তে এসে, মরণের দিগন্তের সীমায় দাড়িয়ে কবি জীবনের 
মহিমা উপলন্ধি করছেন । পৃথিবীর প্রতি পুর্ণ ভালবাসায় তার জীবন ও মৃত্যু 

একাকার হয়ে যাবে । জগতের ছুঃখ, সখ, ব্যর্থত। সবই তাকে সমানভাবে 

বিশ্মিত করেছে । জীবলোকে ছর্লভ মানবজন্মের অধিকার লাভ করে তিনি 

ধন্য । এই পৃথিবীর ধূলিতেই তার অসীমের অন্ছভব হয়েছে । যুগে-যুগাস্তকে 
যে অম্বতধার। জ্ঞানে, কর্মে ও ভাবের মধ্য দিয়ে উৎসারিত তার মধ্যেই কবি 

তার আত্মপরিচয় লাভ করেছেন । বিশ্বলোকে জীবনের বিচিত্র গৌরবে 
তার মৃত্যু পরিপূর্ণতা পাবে। তাই যাত্রার আয়োজন যখন সম্পূর্ণ হয়েছে: 
তিনি উপলন্ধি করেছেন তার শেষ “অশেষের ধনে' পুর্ণ । 

কত কী গিয়েছে বরে জানি জানি কত নেহ প্রীতি 
নিবায়ে গিয়েছে দীপ রাখে নাই স্মৃতি । 

স্বতুযু, তব হাত পুর্ণ জীবনের স্ৃত্যুহীন ক্ষণে, 

ওগে। শেষ অশেষের ধনে । 
_পরিশেষ, “বর্ষশেষ' 

পর্রিশেষএর কোন কোন কবিতাস্ন কবিকে শাস্ত সংঘতভাবে স্বত্যুকে বরণ' 

করার জন্ত সাহস ও শক্তি প্রার্থনা করতে দেখা যায় । “মুক্তি” কবিতাছঙ্ষে, 
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কবি এই সংসারের 'প্রত্যহের ধূলিলিপ্ত চরণ-পতনপীড়া” থেকে এবং “তরঙ্গিত 
মুহূর্তের আোতের বিক্ষোভ থেকে মুক্তি প্রার্থনা করেছেন । শ্রাবণ-সন্ধ্যার 
নির্খম বর্ষণঘাতে, আত্মবিসর্জনের মধ্যে যুখী যে অনস্তের আন্মাদ পাক্স»় কবিও 

“অক্ষন্ধ সাহসে স্বত্যুর মধ্য দিয়ে অনস্ত শাস্তির সন্ধান পেতে চান । জগতের 
“ক্ষুক কোলাহল”, তুলির নিবিড টান পদতলে" সমন্তকে অতিক্রম করে কবি 

জীবন-লায়াহ অজানার অন্তহীন পথে যাত্রার প্রয়াপী-__ 
সেইমতো আত্মদানে 

আমারে বাহির করো, শৃন্তে শৃন্যে পূর্ণ হোক সর, 
নিয়ে যাক পথে পখে হে 'অলক্ষ্য, হে মহা সদর । 

নৃতন স্ষ্টির সম্ভাবনায় পুরাতনের লয় ঘটে বার বার । ধ্বংস-্ুপের | মধ্য 
দিয়েই শুরু হয় নবীনের জয়ঘাত্র। । মৃত্যু সে তো নবজীবনের আহ্হান 

“লেখা” কবিতার বক্তব্য এই রকমই-_ 

ফিরে ফিরে মোর মাঝে ক্ষয়ে ক্ষয়ে হবি বে অক্ষয়, 

তোর মাটি দিয়ে শিল্পী বিরচিবে নূতন প্রতিমা।, 
প্রকাশিবে অসীমের নব নব অন্তহীন সীমা । 

জীবন-সন্ধ্যায় নবজীবনের 'দীপিকা? জ্বালিয়ে নব প্রতু্যুষের পানে প্রাণের 
যাত্রা । প্রাণনটিনীর চিরন্তন চল। কবির দৃষ্টিতে ধর পড়েছে । বার বার 
জীবনে খেলাঘর বেঁধে এবং ভেঙে প্রাণ অনস্তে মেশে ।__ 

ছেড়ে দিকে দিয়ে এক ঞ্ুব গান 

ফিরে ফিরে আসে নব নব তান, 

মরণে মরণে চকিত চরণে 

ছুটে চলে প্রাণনটিনী ৷ 

-_পরিশেষ, “দীপিক)' 

“বিস্ময় কবিতাটিতে কবি এই ক্ষণিক মনুষ্য জন্মটিকেই অকৃত্রিম বিস্ময়ের 
সামগ্রী বলে উপলদ্ধি করেছেন। এই ০্রণীর কবিতাগুলিতে কবির দৃষ্টিভঙ্গী 
কিছ পরিমাণে জন্মাস্তরবাদকে ছুয়ে গেছে । প্রাকৃতিক জগতে কত বিলুপ্তি 
ঘটে । কত মহাদেশ তার অস্তিত্ব হারিয়েছে, কত তারা হারিয়েছে তার 
আলো । মানব-জীবন ও জাতিতেও ঘটে কত রূপান্তর । এক যুগের এরশর্য অন্ত 

যুগে ধুলিশয্যা লাভ করে । এই ধ্বংসধারার মধ্যেও মানুষ গ্রহনক্ষত্র-সম স্বিত 
ক্মাকাশের নীচে, সমুত্র-বেহ্টিত এই পৃথিবীতে বার বার ফিরে আসে ॥। জগতের 
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উত্থান-পতনের সাক্ষী আদি বনম্পতির নীচে মানুষ ক্ষণকালের জন্যও উপস্থিত 
হবার সৌভাগ্য লাভ করে । 

“অগ্রদূত' কবিতায় কবি মানবের অনস্ত পথযাজ্রার প্রতি ইঙ্ষিত করেছেন । 

মানব মহান্থদূুর অচেনা পথের আহ্বানে অজানার দিকে ছটে চলে । জীবনে 

-নান বাধা, ভয়, সংশয় দেই অরুূপেন্ উপলন্ধিতে বাধা শি করে । কিন্তু 

মানবের যাত্রা কোন সীমা মানে না, জীবন থেকে জীবনাস্তন্রে ছুটে চলে__. 

নবজীবনের সংকট পথে 

হে তুমি অগ্রগামী, 
তোমার ঘাত্র। সীমা মানিবে ন। 

কোথাও যাবে না থামি। 

শিখরে শিখরে কেতন তোমার 

রেখে ঘাবে নব নব, 

ছুরগম-মাঝে পথ করি দিবে, 

জীবনের ব্রত তব ॥ 

স্বত্যু জীবনকে সমস্ত ক্ষুদ্রুতা, তুচ্ছতা এবং অবহেলা থেকে মুক্তি দিয়ে 
তাকে এক পরম গৌরবময় আসনে প্রতিষ্ঠিত করে। 'অস্তহিতা” কবিতান্স 
কবি বলতে চেয়েছেন একমাত্র স্বৃত্যুর মধ্য দিয়েই আত্মার ম্বরূপকে হাদয়ে 
উপলব্ধি করা সম্ভব । 

“ধাবমান” কবিতাটির মধ্যে রবীন্দ্রনাথের শেষ পর্যায়ের মৃত্যুভাবনার অপুর্ব 

প্রতিফলন লক্ষ্য কর! যায় । মানবজীবন একট প্রবল শ্রোতের টানে ভেলে 
চলেছে । কোন জাগতিক বন্ধন সে স্বীকার করে না । এই সংসারে চলাটাই 
সত্য, কান্না এবং হাসির মধ্য দিযে প্রাণের নিত্য চলা । মহাকাল সমুদ্রে 
যুগপৎ সৃষ্টি এবং ধ্বংসের লীলা চলে । লোভ, শোক এবং ভয়ের উধের্বে উঠতে 

পারলেই এই অ্যক্টিধারার ব্বরূপ উপলন্ধি সম্ভব হয়। এই ধাবমান শোতে 

ক্ষণিকের বুকে জ্বলে ওঠে শাশ্বতের দীপশিখা ॥। মরণের বীণার তারে ধ্বনিত 
হয় জীবনের গান। এই মহান অসীমের দানকে জীবনে সাদরে গ্রহণ কৰে 
আবার বিদায়-লগ্ে যেন তাকে জয়ধ্বনি করে বিরাটের অভিমুখে বিদায় দিতে 

পান্সি। এক ব্ধূপে ঘে বিদায় নেম পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে তাই নৃতনবূপে 

উদ্ভাদিত হয়ে ওঠে_ 
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বিরাটের মাঝে 
এক ব্ধপে নাই হয়ে অন্য রূপে তাহাই বিরাজে | 

জীবন ও স্বৃত্যুর প্রতি কবির এই উপলদ্ধি শে পর্যায়ের কাব্যে একেবানে 
আকস্মিক নয় । জীবনের পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে নবসৃষ্টির কথা বলাকা, পুরবী 
ইত্যাদি কাব্যেও বলেছেন । এই পর্শেষ কাব্যের কবিতাগুলিতেও দেখা 

যায় তিনিক্ষপ্রিকের করপুটে অসীমের দানকে হাদয়ভরে গ্রহণ করেছেন । স্বৃতুঢু 

যতই নিকটবর্তাঁ হয়েছে, মব হ্য সম্পর্কে মিথ্যা মোহ তার দূরীত্ভুত হয়েছে । এই 
চলমান ক্ষণস্থাক্দ_ী জগতের মধ্যেই তিনি বুহতখকে উপলব্ধি করেছেন । কৰি 

অন্ভব করেছেন মানুষ অম্বতের পুত্র, তার আজ্মানন বিনাশ নেই এবং এই 

জগতের ক্ষণমুহুর্তের মধ্যেই তো নিত্যকালের ব্যগ্জনা ৷ 

“নিরাবৃত” কবিতায় কবি সত্য ও ভূলে রচিত এই জীবনের কথা বলেছেন $ 

অনেক সংশয়, অনেক অপূর্ণতা সত্বেও এই জীবনকে তিনি ভালবেসেছেন ॥ 
জগতে মানুষ সীমাবদ্ধ খপ্ডিত দৃষ্টির অধিকারী-_মৃৃত্যুতে সে পুর্ণের পরশ পায় ॥ 

কিন্তু এই ক্ষণিক সংশয়ে ভা জীবন তো মিথ্যা নয় । অসম্পূর্ণ তা, সীমাবদ্ধতাই 
তাকে মাধুরময় করে তোলে । জীবন মর্ত্যপাত্রেই অস্বত পরিবেশন করে । 
কিন্তু মৃত্যু জীবনকে মধুর অপূর্ণতা থেকে মুক্ত করে সত্যন্বরূপের পরিচয় দেয় । 

কবি আত্মার অমরত্বে বিশ্বাসী। যতদিন মৃত্য দূরবর্তী ছিল ততদিন 
কবি স্বত্যুকে নির্মম নির্দয় এবং বিনাশী রূপেই দেখেছেন, মৃত্যুর নিকট বন্তাঁ হয়ে 
তার চিত্ত ভয়শৃন্য হয়েছে । তাই “মৃৃতুপ্তয়' কবিতায় বলেছেন__ 

আমি মৃত্যু চেয়ে বড়ো! এই শেষ কথা বলে 
যাব আমি চলে। 

শেষ পর্যায়ের কবিতায় আসন মৃত্যুর ছায়ায় বসে সাস্বনার বাঁণী উচ্চারণ, 
করেছেন রবীন্দ্রনাথ । পৃথিবীতে চিরস্থায়ী কিছুই নয়, সবই ক্ষণিকের বন্ধনে 
আবদ্ধ। তাই এই ক্ষণস্থায়ী জগৎকে আকড়িয়ে ধরতে গেলেই ছঃখ পেতে হক ॥ 
্বত্যুর মহা মৌন পারে লাভ-ক্ষতি, জীবন-স্বত্য সবই এক তরজে মিশে যায় । 

ওরে তুমি, ওরে আহি, 
যেখানে তোদের যাত্রা! একদিন যাবে থামি 

সেখানে দেখিতে পাবি ধন আর ক্ষতি 
ভরজের ওঠা নামা, একই খেলা, একই তার গতি। 
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কানা আব হালি 

এক বীণাতন্ত্রী-তারে একই গানে উঠিছে উচ্ছ্বাসি, 
একই শমে এসে 

মহা মৌনে মিলে যায় শেষে । 
_ পরিশেষ, "বাত্রী 

তাই স্বৃত্যু প্রান্তে ঘে আত্মসমাহিত শাস্তি ও প্রেম অখগুভাবে বিরাজ করছে 
কবি তারই মাঝে অচঞ্চল স্থিতি কামনা করছেন । 

“সাস্বনা কবিতাম্ কবি বিশ্বচিত্ত অস্তঃত্তরের সাম্বনার চির উৎসের সন্ধান 

করেছেন । নিখিল আত্মার কেন্দ্রে যে মহান শাস্তি ও আরোগ্যের মহামন্্র 

নিত্যই স্ৃত্যুর করপুটে আত্মাহুতিতির মধ্য দিয়ে প্রাণকে নবীন করে তুলছে ; 
কবি সই শাস্তিকেই গ্রহণ করতে চান । আমিত্ববিমুগ্ধ মনের ছুর্বহ ভারকে 

কবি মৃত্যুর মধ্য দিয়ে নির্ষমভাবে বর্জন করতে উতস্থক। কবি তার কাব্যেও 

এই বাণীকে বহন করতে চেয়েছেন-__ 

আমার বাণীতে দাও জেই স্ুধ। 

ঘাহাতে মিটিতে পারে আত্মার গভীরতম ক্ষুধ] | 

কবিজীবনে স্বত্যুর আগমনবার্ত। পরিশেষ কাব্য থেকেই স্পষ্ট তর হয়েছে । 
এই কাব্যে কবির আত্মার নিত্যতা ও আত্মম্বব্ূপ সম্বন্ধে একটি স্থির অচঞ্চল 

প্রত্যয় লক্ষ্য কর] যায় । 

পুনশ্চ কাব্যে বিশ্বস্ষ্টি রহন্ত, মানবাত্মার স্বরূপ উদ্ঘাটন । প্ররুতির সঙ্গে 
মানষের নিগুঢ় সম্পর্কের কথা দার্শনিকত। ও আধ্যাত্মিকতা মণ্ডিত হক্ে 

প্রকাশিত হয়েছে । এই প্রসঙ্গে কোন কোন কবিতায় মৃত্যু বা শোকের কথাও 

বল! হয়েছে । শষ পধায়ে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি এই পৃথিবীর উপর অধিকতর 

আবেগের সঙ্গে ন্যস্ত হয়েছে । তাই বিয়োগ-ব্যথা কবিকে অধিকতর উতলা 

করে তোলে । এই সময়ের কোন কোন কবিতায় দেখা ধায় শোককে কবি 

স্বরূপেই গ্রহণ করেছেন । তাকে আদর্শীয়িত করার চেষ্টা করেন নি ॥ “বিশ্বশোক” 
কবিতায় কবি সমগ্র বিশ্বে শোকের প্রাবল্য অনুভব করে ব্যক্তিগভ শোককে 

তুলতে চাইছেন । এখানে কবি ব্যক্তিগত শোককে টনর্বযক্তিক করার প্রয়াস 
পেয়েছেন, কারণ তিনি জানেন যে পৃথিবীর সব মাচ্ষের জীবনলম্োতই 
অশ্রধারার অ্রহ্মপুজ । 

রবীন্দ্রকাব্য-_-১৪ 
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মাহধষের আত্মা, সে তো দেহের সীমার মধ্যে, মাটির বন্ধনে বাধা ক্স; প্রাণ 

এবং সাধনা, সে ততো ম্বত্যুতেই সমাপ্ত হয় না । তাই কবির প্রার্থনী__ 

হে মহাজ্যোতি, হে চিরপ্রকাশ, হে রূপের কলপনিঝর, 
স্থল মাটির কাছে ঘটিয়ো না তোমার সত্যের অপলাপ 

তোমার শ্যষ্টির অপমান | 
__ পুনশ্চ, *চিররূপের বাণী" 

কবির এই প্রার্থনা সফল হয়েছে । তিনি উপলন্ধি করেছেন জগতে কোন 

কিছুরই বিনাশ নেই-_ 

শোনা গেল আকাশ থেকে 

ভয় নেই । ] 

বাস্ুসমুক্রে ঘুরে ঘুরে চলে অস্রুতবাণীর চক্রুলহরী, 
কিছুই হারাক্স না । | 

- পুনশ্চ, “চিররূপের বাণী”, 

কবি আত্মাকে দেশ-কালের সীমা অতিক্রম করে অন্ভব করেছেন । জীবনের 

শেষ লগ্গে কবির উপলব্ধিতে ধর। দিয়েছে দিন-রজনীর অন্তহীন অঙ্গমালায় গাথা 
অপেক্ষমান অলম্ষিত ভবিষ্যৎ" । এই যে অতীত-ভবিষ্যতে প্রসানিত অখগ্ড প্রাণ 

প্রবাহ তার অকম্মাৎ সমান্তি হতে পাবে না। ম্বৃত্যুতেই যদি শেষ হত, তা 

হলে একদিন এই সমগ্র স্ষ্টি ধ্বংস হয়ে যেত। 

একি সত্য হতে পারে । 

উদ্ধত এ নাস্ডিত্ব ঘষে পাবে স্থান 

এমন কি অণুমাত্র ছিদ্র আছে কোনোখানে । 

সে ছিদ্র কি এতদিনে 

ডুবাতো৷ না নিখিলভরণী-_ 

মৃত্যু যদি শূন্য হত, 

যদি হত মহা সমগ্রের 
রূঢ প্রতিবাদ । 

- পুনশ্চ, মৃত্যু 

জীবন এবং মৃত্যুকে বরবধূর বূপকলের মধ্য দিয়ে চিস্তা কর। রবীন্দ্রনাথের 
একটি প্রিয় ভাবনা । জীবন ও মৃত্যু পরস্পর-বিকোধী নক । অনস্ত লীলাময় 
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ঈশ্বর স্ষ্টির মধ্যে জীবন এবং মৃত্যুর মাধ্যমে নৃতনত্বের আব্মাদন করেছেন । 
স্বত্যু ভয়াবহ কিছু নক্স* সে আত্মার প্রণয়ী । এই ভাবধার। সমগ্র রবীন্দ্র-সাহিত্য 
জুড়েই রয়েছে । বহু পুর্বে লীখত সোনার তরী কাব্যের “প্রতীক্ষা” কবিতায় 
সত্যুকে এইভাবেই অনুভব করেছেন-_ 

ওগো ম্বত্যুঃ সেই লঞ়ে নির্জন শক্ষনপ্রাস্তে 

এস বরবেশে। 

আমার পরাণ বধূ ক্লান্ত হস্ত প্রসারিয়া 

বহু ভালোবেসে 

ধরিবে তোমার বানু ১) তখন তাহারে তুমি 

মন্ত্র পড়ি নিয়ো । 
_সোনার তরী, “প্রতীক্ষণ” 

চিত্রা, টচৈতালি, গীতাঞ্লি ইত্যাদির মধ্যেও সেই একই ভাবনার প্রকাশ । 

শেষ পর্যায়ের কাব্য বিচিত্রিতা-র মধ্যেও রবীন্দ্রনাথ জীবন ও স্ৃতুযুর সেই বরবধূর 

সন্বন্ধটি উপলব্ধি করেছেন । বরবধুব্ব আপাত দূরত্ব ঘেমন তাদের মিলনের 
আনন্দকে নিবিড় করে, তেমনি জীবন ও ম্বত্যুর মধ্যেও ব্যবধান স্বৃত্যু সম্বন্ধে 
অধিকতর শু২স্ক্য জাগিয়ে তোলে । জীবনের ছুঃখময় ব্যবধানের মধ্যেও 

মৃত্যুতে সেই মিলনের সেতুটি বাধা আছে । 

এ-পান্সে চলে বর, বধূ সে পরপারে 

সেতুটি বাধা তার মাঝে । 
_ৰিচিত্রিতা, “ৰরবধু* 

আত্ম। অসীম ও অন্স্ত। জীবনের মধ্যে তার খণ্ড প্রকাশ দেখ। গেলেও 
তা পরমাত্মারই অংশ । শেষ সপ্তক কাব্যে এই কথাই ব্যক্ত হয়েছে । এই 

কাব্যে জীবন ও মৃত্যু সম্বন্ধে তার একটি ওপনিষদিক উপলব্ধি লক্ষ্য করা যায়, 
ফা তার পরবর্তী কাব্যগুলির মধ্যে চরম স্ফুত্তিলাভ করেছে । 

যৌবনের প্রান্তসীমায় পৌছে কবি স্বচ্ছ মুক্ত দৃষ্টি লাভ করেছেন । জীবনের 
স্বতি-বিস্থতি-জড়িত অঙ্ুৃভূতিগুলি যেন তার প্রাঞ্জল শুভ্র আলোকের 

উপলন্ধিতে বাধা না হয়ে দাড়ায় । তিনি এই নিত্য-ব্হমান প্রাণপ্রবাহের মধ্য 
দিয়েই “কথাহীন ব্যথাহীন্ চিস্তাহীন স্থষ্টির মহাসাগরে, প্রয়াণ করার ইচ্ছ! 
প্রকাশ করেছেন । 
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এর আলে ছায়ার উপর দিয়ে 

ভামতে ভাসতে চলে যাক আমান চেতনা 

চিস্তাহীন তর্কহীন শান্সহীন 

স্বভুয মহাসাগর সংগমে । 

--শেব সপ্তক. চার সংখ্যক কবিতা 

পৃথিবীতে স্ষ্টি এবং ধ্ৰংসের চিরস্তন লীলা । স্যষ্টিতে যা সাফল্যলাভ করে 

আর যা সাফল্য লাভ করে না উভ্ষেরই এক পরিণতি । ৎস এবং স্যর 

কেন্দ্রস্থলে অবিচলিত আনন্দে বিরাজ করছেন মহাকাল । কবি এর আনন্দেই 
আশ্রয়লাভ করতে চাইছেন । 

জীবন আর ম্বত্যু, পাওয়া আর হারানোর মাঝখানে 
ঘেখানে আছে অক্ষন্ধ শাস্তি 

সেই স্ষ্টি-হোমাশ্িশিখার অস্তরতম 

স্তিমিত নিভৃতে 

দাও আমাকে আশ্রর | 

-- শেষ সশ্তুক, সাত সংখ্যক কবিত। 

এই ব্যক্তিজগৎ ঘা জন্মম্ৃত্যুর সংকীর্ণ সংগমস্থলে মানবনোকে দেখা দিল» 

তার অর্থ সর্বক্ষেত্রে স্পষ্টর্ূপে বোধগম্য হয় না। জীবনের ব্যর্থ ও সার্থক 

কামনা, প্রচ্ছন্ধ আত্মাবমাননা সমস্তই অপেক্ষা করে আছে স্ৃতু্যুর হাততের 
মার্জনার । তাই এই জীবনের অর্থহীন পরিণতি কবি স্বীকার করেন না॥ 

যা নিয়ে এল কত স্ষচনা, কত ব্যপ্রনা, 

বহু বেদনায় বাধা হতে চলল যার ভাষা, 

শৌছল না ঘা বাণীতে, 

তার ধ্বংস হবে অকস্মাৎ নিরর্থকতার অতলে, 

সইবে না স্ঙ্ির এই ছেলেমান্ষি | 

_ শেষ সপ্তক, নয় সংখ্যক কবিতা 

মৃত্যুব্ূপ মহাকালের আব এক রূপ একুশ সংখ্যক কবিতায় ব্যক্ত হয়েছে 

পৌর জগতের নৃত্তন নূতন গ্রহতাবকার আবির্ভাব এবং বিলয্ের ন্যায় 

সভ্যতাবরও উত্থান-পতন হচ্ছে । অনন্তকাল পর্সিধির মধ্যে এদের আমু একাম্তই 

ক্ষণকালের। স্যষ্টি এবং ধ্বংসের পশ্চাতে মহাকাল অখণ্ড শাস্তিতে অবস্থান 
করছেন । কবি দেই মহাকালকে প্রণতি জানাচ্ছেন । মানবজীবনের 
'অস্বতভরা ক্ষণ-মুহ্র্গুলি কবির কাছে পরম মুল্যবান, কারণ এই ক্ষণিকের 
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মধ্যেই নিহিত আছে অপরিমেয়্ সত্য এবং আনন্দ । 

ভেঙে পড়লেও এই অস্ব তম মুহূর্তগুলির বিনাশ নেই-__ 

কল্লাম্ত যখন তার সকল প্রদ্দীপ নিবিয়ে 
স্যষ্টির রঙ্গমঞ্চ দেবে অন্ধকার করে 

তখনে। সে থাকবে প্রলয়ের নেপথ্যে 

কল্লাস্তরের প্রতীক্ষায় । 

বাইশ সংখ্যক কবিতায় কবি দেহ ও আত্মার বিভেদের কথ! বলেছেন । 

জন্মের প্রথম থেকেই জরা, স্বত্যু, কামনা-বাসনাধীন তহই আত্মার আবাসস্থল । 

কবি জীবন-পরিক্রমার শেষে দেহ ও আত্মাকে পৃথকভাবে উপলব্ধি করেছেন । 

দেহ জন্ম-মরণের সীমানায় বদ্ধ, কিস্ত আত্মার কোন বন্ধন নেই-__ 

মুক্ত আমি. শ্বচ্ছ আমি, স্বতন্ত্র আমি, 

নিত্যকালের আলো আমি, 

স্প্টি-উৎসের আনন্দধার! আমি, 

অকিঞ্চন আমি, 

আমার কোন কিছুই নেই 

অহৎকারের প্রাচীরে ঘের] । 

মৃত্যু কবির একান্ত অন্তরঙ্গ । সমগ্র জীবন ধরেই স্বত্যুচিস্ত। কবিকে চঞ্চল 
করেছে । স্বৃত্যু ক্রমাগতই চলার আহবান জানাচ্ছে পুরোনোকে, জীর্ণকে, 
ক্লান্তকে, অচলকে | বন্ধন-সুক্তির মধ্য দিয়ে মৃত্যু জগতের স্যটিখারাকে অক্ষু্ন 

রাখে । স্বত্যুর মধ্য দিয়েই অস্বতলোকের দ্বার উন্মুক্ত হয়। পুরোনো জীর্ণ 

জীবন আবার নবরূপ পরিগ্রহ করে । এই ধারণারই স্বীকৃতি 

আমম ম্ৃত্যু-রাখাল 

স্থষ্টিকে চরিয়ে চরিয়ে নিয়ে চলেছি 
যুগ হতে যুগাস্তরে 

নব নব চারণ-ক্ষেত্রে। 
_ শেষ সপ্তক, উনচল্লিশ সংখ্যক কবিতা! 

মানবের 'চিরস্তন সভা অম্বতের অংশন্বদূপ। এই সভাকেই তিনি 

'প্রথম জাত অস্ত” আখ্য। দিয়েছেন । জরা-ম্বত্যুর বন্ধন বার বার এই সতাকে 

আচ্ছন্ন করে, কিন্ত সে মেঘমুক্ত সুখের মতই উজ্জ্বল ও বদ্ধনমুক্ত। কৰি 

তাই যুগের জয়ন্তন্ত' 
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বিগত জীবনের দিকে তাকিয়ে অনুভব করছেন তিনি বালককালে প্ররুতির 

আনেক কাছে ছিলেন । জীবন ঘত অগ্রসর হয়েছে তভই তিনি সেই জেহু- 
স্পর্শ থেকে বঞ্চিত হয়েছেন । জীবনের অস্তিম লগ্মে তিনি সেই স্পর্শ পুনবাক্স 

'অন্চভব করার জন্য ব্যাকুল-_ 

এ জন্মের ভ্রমণ হলে সাব 
পথে বিপথে । 

আজ এসে দাড়ালেম 

প্রথমজাত অম্তের সম্মুখে ৷ 
_শেষ সপ্তক, চল্লিশ সংখ/ক কৰিতা , 

বীথিক। কাব্য গ্রন্থাট বলাকা-মহুয়া-পরিশেষ কাব্যেরই অঙ্করূপ ভাব 
সম্বলিত । জন্ম ও স্ৃত্যুর চিরন্তন রহস্ত, মানবের অস্তরতম সত্তার নি৷ 

পরিচয় প্রভৃতি পূর্ববর্তাঁ কাব্যগুলির মত এই কাব্যেরও অন্ততম উপজীব্য । 
আলসন্স ম্বত্যুন আলোকে জগৎ ও জীবনের স্বরূপ উপলন্ধি কবিতাগুলিতে। 
জীবনের অবসানে কোন ছুঃখ-বেদন। তার নেই, বরৎ একটা! গভীর প্রশাস্তি 
এবং বৈরাগ্যের অধিকারী হয়েছেন কবি । 

“রাত্রিরূপিণী' কবিতায় কবি জীবন-গোধুলিতে মৃত্যুর আগমন উপলব্ধি 

করছেন । জীবনের দন্ব-কোলাহল মৃত্যুতে শাস্তিলাভ করুক । আঅস্তহীন্ 

প্রয়াস, লক্ষ্যহীন চাঞ্চল্য, ছুরাশার ছুরস্ত বিদ্রোহ ম্বত্য রজনীর তিমির মন্দিরে 
শান্ত হোক । কবি স্ৃত্যুর মধ্যে সেই অখণ্ড শাস্তিই কামনা করছেন-__ 

তুমি এসো অচঞ্চল, 

এনে ন্িগ্ধ-আবির্ভাব, 

€তামারি অঞ্চলতলে লুপ্ত হোক বত ক্ষতি লাভ। 

সে গম্ভীর শাস্তি আনে তব আলিঙ্গনে 

ক্ষু্ধ এ জীবনে । 

কবি জীবনকে আদি শাশ্বত প্রাণ-প্রবাহের একটি খণ্ডাংশব্দূপে উপলব্ি 

কনেছেন। নিজ প্রাণে আদি সত্তার স্কর শুনতে পাচ্ছেন । সমস্ত বিশ্ব- 

প্রকুতির মধ্যে বাজছে সেই আদি -ওংকার ধ্বনি” । কবি-চেতনাক্ষও সেই 

ধ্বনি তরঙ্গ তুলেছে । 
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ধন্পণীর ধূলি হতে তারার সীমার কাছে 
কথ। হার। যে ভুবন ব্যাশিয়াছে 

তার মাঝে নিই স্থান 
চেয়ে থাকা ছই চোখে বাজে ধ্বনিহীন গান । 

_-বীখিক. 'আদিতম” 

'নাট্যশেষণ কবিতায় কবি জীবনকে একটি রজমঞ্চের সঙ্গে তুলনা করেছেন, 

মানুষ নেপথ্য-লোক থেকে দেহ-ছন্ম-সাজে নটরূপে পথ্থিবীতে অবতীর্ণ হয়। 

সারের অন্তহীন নাট্যলীলায় অভিনয় সাঙ্গ করে আবার অদৃশ্ঠ নেপথ্যে 
প্রয়াণ করে ॥। সংসার রঙ্গমঞ্ধে এই স্থখ-ছুঃখের অভিনয়ের কোন নাট্যগত 
অর্থ হক্সত বিশ্ব মহাকবির কাছে আছে ॥। মানুষ জীবনে এই হাসিকামাকে 

সত্য বলে জেনেছিল, কিন্ত আসন মৃত্যুলশ্পে জাগতিক ভালোমন্দ, স্থখ-ছুঃখ, 

নিন্দা প্রশংসা, লঙ্জ-ভস্ম সমস্তই অর্থহীন । বিশ্ব-বিধাতার কাব্য-কলাক্ম এই 

অর্থতীন স্ৃখ-ছুঃখই আনন্দের দানরূপে প্রতিভাত হয়েছে । গোধূলির শেষ 

আলোর তির্যক রশ্মি যখন কবির জীবনের উপর এসে পড়েছে, দেই সময় 

কবি জীবন-নাট্যের প্রথম অঙ্কের দৃশ্তগুলির উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছেন । 
সেদিনের আনন্দ-বেদনাময় মুহুর্তগুলি আজ ছায়াসম । তারা যেন বিশ্বস্ষ্টির 

সঙ্গে এক্য রেখে কবি-হাদয়ের ভিভিপটে অজজ্ত] চিন্ড্রের হ্যায় ব্রাজমান-__ 

০সই যুগ হল গত 

চৈত্র শেষে অরণ্যের মাধবীর স্থগন্ধের মতো । 

তখন সেদিন ছিল সবচেয়ে সত্য এ ভুবনে, 

সমন্ত বিশ্বের যন্ত্র বাধিত সে আপন বেদনে 

আনন্দ ও বিষাদের সরে । 

সেদিন আজিকে ছবি হাদয়ের অজজ্ত। গুহাতে 

অন্ধকার ভিত্তিপটে ; এঁক্য তার বিশ্বশিল্প সাথে । 

“আসন বাতি” কবিতাটি স্বতি-বেদনায় ভারাক্রান্ত । ঘনাকসমান শীত- 
সন্ধ্যার শীতল স্পর্শের ন্যায় কবি জীবনে মৃত্যু-বাত্রির স্পর্শ অনুভব করেছেন । 
অতীতের স্থখছুঃখকে আজ ত্বপ্রবৎ মনে হচ্ছে । এই কবিতায়ও ববীজ্জনাথ 

জীবন এবং স্বত্যুর ঘনিষ্ট সম্পর্কটি “বর” এবং “বধূর সম্পর্কের রূপকে স্থাপন 
করেছেন__ 
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এল দে তোমারে চেয়ে 
অবগুভিত নিরলংকার 

তাহার মুত্তিখানি 
হৃদয়ে ছোয়াল শেষ পরশের 

তুষার শীতল পাণি। 

প্রণতি” কবিতায় কবি "অস্ত মহাসাগর ভট” থেকে জীবনের উদক্স-দিগস্তের 

প্রতি নমস্কার জ্ঞাপন করছেন । আবির্ভাবলগ্নেইে তিনি পৃথিবীর সঙ্গে চিন- 

বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছেন। এই পৃথিবীকে তিনি ভালবেসে মুগ্ধ হয়েছেন ; 
নিবেদন করেছেন তার গানের ভালি। জগতের অনেক তৃষা, অনেক ক্ষুধার 
মধ্যেও তিনি স্ধার সন্ধান পেয়েছেন । মমতাহীন স্থষ্টি-লীলা-খেলাক্স তাকে 

এই জীবন পরিত্যাগ করে যেতে হবে । তবুও তিনি জীবনের প্রথম উদ্যান 
সেই উদয়গিরিকে প্রণত্তি জানাচ্ছেন-__ | 

এ মোর দেহ-পেয়ালাখানা 

উঠেছে ভরি কানায় কানা 

রডিন রসধারায় অন্কপম ॥ 

একটুকুও দয়! না মানি 

ফেলায়ে দেবে, জানি তা জানি” 
উদয় গিনি তবুও নমোনম । 

এই সংসারে অনেক অপূর্ণতা আছে । মন্দ ও ভালোর ছন্দ চিরকালই এই 
্ষ্টির মর্ষের কাছে বিরাজ করে । ম্বৃভ্যুর মধ্য দিয়েই দয়াহীন শ্রেঘ়কে লাভ 
করা সম্ভব হয়। 

মনে জেনো» মৃত্যুর মুূল্যেই করি ক্রয় 
এ জীবনে ছুর্মুল্য যা, অমর্ত্য যা, যা-কিছু অক্ষয় । 

__বীঘধিক1, 'বিরোধ” 

“রাতের দান” কবিতায় কবি অনুভব করেছেন জীবনেন্ আলো নিবে 

যাবার পর স্বত্যুর অন্ধকার আচ্ছন্ন করে । কিন্ত সেই মৃত্যুর অন্ধকার 
রাত্মি বন্ধ্যা নয়, জীবনে ঘে সম্ভাবনা অপূর্ণ রয়ে গেছে, মৃত্যুতে তারই 
পরিপূর্ণতা । রাব্রির এই দানকে সুদূর স্বপ্পের মত অন্থভব করা যায়, কিন্ত 
প্রত্যক্ষ করা যায় না। বিদায়বেলায় কবি-প্রাণকে এই না-জানা, নাছোওয়া 
পথের শেষ দান-দাশ্ষিণ্যে ভরিয়ে দিয়েছে । 



স্বতুযুচেতভনা ও শেষ পর্যায় ২১৭। 

অনস্ত হোমানল-শিখার অংশ এই জীবন । তাই অতীত ও ভবিস্তৎ ব্যাপ্ত 
করে যে অপার মহিম! সংসারের সীমা অতিক্রম করে আছে এবং ম্রণকে 

হেল। করে ঘে মহাজীবন অনস্তকাল পথ-পন্রিক্রমা করছে, কবি দেই চিরস্তন 
সত্তাকে নিজের মধ্যে অনুভব করছেন । মানবজীবন সংসার-সমুত্রে ভাসমান 
এবং হংসের মতই অনাসক্ত মুক্ত এবং স্বাধীন। তাই স্ৃত্যুর আগমন-প্রতীক্ষায় 
কবি বলেছেন-_ 

বিশ্ববীণ! পেয়েছি ঘেন বুকে । 
সকল লাভ, সব ক্ষতি, 

তুচ্ছ আজি হল অতি 

ছ*খ স্থখ ভুলে যাওয়ার স্থথে । 

_-বীথিক1, 'নৰপরিচয্স* 

“মরণমাত। কবিতায় কবি এই জীবনকে মরণের দান বলে স্বীকার 
করেছেন। জীবনের জড়তার অবসান হযে স্ৃত্যুর মধ্য দিয়েই আবিভূ্ত হয় 
নবীন প্রাণ, জাগে নৃতন আশা, নূতন ভাষা এবং নৃতন আয়োজন । কবি 
নিখিল জীবনন্োতে অচল বাধাত্বরূপ হয়ে থাকতে চান না। তিনিও জীবনের 

সীমা ভেডে অনস্তের পথে চলতে চান-__ 

সহজে আমি মানিব অবসান, 

ভাবী শিশুর জনমমাঝে নিজেরে দিব দান । 

আজি রাতের যে-ফুলগুলি 

জীবনে মম উঠিল ছুলি 
ঝরুক তারা কালি প্রাতের ফুলেবে দিতে প্রাণ । 

কবি কোন কোন সময় মানবজীবনকে চিরঘাত্রীরূপে অন্ভব করেছেন। 

'পঘিক” কবিতায় কবি বলেছেন অজানা পথের আহ্বানের মতই স্বৃত্যু জীবনকে 
আকর্ষণ করে । জীবন সীমাবদ্ধ স্বত্যু অসীম। এই অসীমের উদ্দেশেই 

আনবৰের চিরষাজ্জা-_ 

আমি-ঘে পথিক চলিয়াছি পথ বেয়ে 

দুরের আকাশে চেয়ে ; 

শূন্যতা! ছাড়ি হুন্দরে তব আমার মুক্তি চাই । 



হ১৮ ন্ববীন্দ্রকাব্যের শেষ পর্যায় 

'জক়্ী” কবিতায় কবি ম্বত্যুর উধ্বে” জীবনকে স্থাপন করতে চেয়েছেন । 
স্ৃত্যু এবং ধ্বংসের মধ্যেও মানবের চিরজ্তন বাণী জদ্নী হন 

আল্ফালিছে লক্ষ লোল ফেনজিহব! নিইর নীলিমা»__ 

তরঙ্গতাগুবী মৃত্যু, কোথা তার নাহি হেরি সীমা; 
সে রুত্ত্র সমুত্রতটে ধ্বনিতেছে মানবের বাণী 

বাধা নাহি মানি । 

শেষ কবিতায় অন্ন স্বত্যুর স্পর্শ কবি অনুভব করছেন । সংসারের 
আকর্ষণ তার ক্রমে শিথিল হয়ে আসছে, অনাসক্ত আনন্দের নির্যল পরশ 

পাচ্ছেন । সম্মখে তাঁর নবজীবনের আভাস । স্প্ির চিরস্তন প্রবাহে তার: 
শ্রাণটচৈতন্ত ভাসমান __ | 

পিছনের ভাক 

আিতেছে শীর্ণ হয়ে ; সম্মৃখেতে নিস্তব্ধ নির্বাক । 
ভবিষ্যৎ জ্যাতির্শয় 

অশোক অভয়, 
স্বাক্ষর নিখিল তাহে সূর্য অস্তগামী । 

ঘে-মন্ত্র উদাত্ত হরে উঠে শুন্যে সেই মন্ত্র “আমি? । 

“জাগরণ' কবিতাও কবির মৃত্যু-জিজ্ঞাসার ম্বাক্ষর বহন করছে । মৃতু 
আঘাতে আমাদের স্থগ্ধ চৈতন্ত যখন জেগে ওঠে এবং ঘখন তন্যলোকে আসে 

ফল্লাস্তর ভখন কবির জিজ্ঞাসা, এই জগতের বূপ কিভাবে তার কাছে প্রতিভাত 

হবে। জীবনের এই রূপ ম্ৃতুয-পরবর্তী নূতন জীবনে সত্য বলে মনে হবে, না৷ 
স্বপ্প বলে মনে হবে ?_ 

সবকিছু অন্ত এক অর্থে দেখি, 

চিত্ত মোর চমকিম়। সত্য বলি তারে জানিবে কি। 

সহস। কি উদ্দিবে স্মরণে 

ইহাই জাগ্রত সত্য অন্ত কালে ছিল তার মনে । 
অসীমের পটভূমিকায় বিশ্বের স্বব্ূপ, মানবসতার চিরস্তন অপনিমেয় বহুস্ত- 

ধন্পা পড়েছে পত্রপুট-এর কবিতাগুলিতে । এবই সঙ্গে সমাস্তরাল রেখাক্স 
চলেছে কবির আত্মন্মর্ূপের উদ্ঘাটন । মৃত্যু কবির কাছে এক অভিনব বূপে 
উদ্ভানিত হযে উঠেছে । উপকরণের ছুর্সে মানবের সভ্যন্বব্ূপ ঢাকা পড়ে । 
বিশ্বের পাস্থশালায় জীবনের হানি-কান্নাকেই ০ একাস্ত সত্য বলে মনে কনে । 



স্বভ্যুচেতলন! ও শেষ পধাক্ ২১৪ 

কবি অতিথিবৎ্সল ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানাচ্ছে ঘেঃ তিনি ঘেন কবিক্ষ 

মধ্যকার লমত্ড জীর্ণতা, গ্লানি দূর করে চিরস্তন আত্মাকে স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত 
করেন । ছয় সংখ্যক কবিতায় কবি মানবকে পথিকের সঙ্গে তুলন। করেছেন । 
তিনি অনুভব করেছেন মানব আলে! ও আনন্দ-ন্বর্ূপ ভগবানেরই অংশ-_ 

পর্দ। খুলে দেখিয়ে দাও ঘষে, সে আলো, তে আনন্দ, 

তোমারই সঙ্গে তার বধপের মিল । 

হে অতিথি বতৎ্লসল, 

পথের মান্বকে ডেকে নাও ঘরে 

আপনি যে ছিল আপনার পর হদ্দে 

সে পাক আপনাকে ৷ 

এই কাব্যের কবিতাগুলিতে বিশেষ কনে দশ, বারো, তের, পনের 
্যক কবিতায় কবি মানবাত্সার নিত্যতা উপলন্ধি করেছেন । সর্বজই তিনি 

দেহের আবিল আব্রণের অস্তরালে চিরস্তন অস্ৃতমস্ম মানবসত্তাকে আহ্বান 

করেছেন ॥। যেখানে আত্মা সম্বন্ধে কবির এই অখণ্ড প্রত্যয়, সেখানে মৃত্যু কোন 
খণ্ডিত ধারণ। নিয়ে উপস্থিত হতে পারে না । 

হামলী-ততে রবীন্দ্রনাথ এক শাশ্বত সাম্বনা খুঁজে পেয়েছেন । জীবনের 

লীলাক্ষেত্র চিরহরিৎ প্রকৃতিই কবির সেই সাস্তবনাস্থল । ক্ষণভঙ্গুর মাটির বাসাই 

এই ক্ষণিক জীবনের যোগ্য উপমান । মাটির বাসা পাক! ভিতের বন্ধন থেকে 
মুক্ত। তাই জীবনের আসা ও যাওয়ার মিলনের স্থর এই উদাসীন মাটির 
বুকেই অধিক অনুভূত হয় । এখানে কবির দৃষ্টি মোহমুক্ত । 

যাব আমি । 

তোমার ব্যথাবিহীন বিদ্বায়দিলে 

আমার ভাঙ। ভিটের পরে গাইবে দোয়েল লেজ দুলিয়ে 
এক শাহানাই বাজে তোমার বাশিতে, ওগো শ্টামলী 

যেদিন আমি আবার ঘেদিন যাই চলে । 
- শ্যামলী, "শ্যামলী" 

উপনিষদের সর্বব্রদ্ষবাদ-এর অন্রূপ চিস্তাধারা তেখ। যায় রবীন্দ্রকাব্যে 

“বিশ্ব-আমি"র কল্পনার মধ্যে । রসাশ্বাদনের জন্য অসীম মানুষের সীমানায় 

সাধনা করে শ্বেত বূপ ধারণ করলেন । তিনি বহু হওয়ার এবং জন্মগ্রহণ করবার 



হইত রবীজ্মকাব্যের শেষ পধাক্স 

'আকাজক্ষ! প্রকাশ করলেন__“সোইকাময়ত, বছ স্তাৎ প্রজায়েষেতি” । অসীমের 

এই দ্বৈতসত্ার মধ্য দিয়েই পরিিস্ফুট হয় ্ষ্টির কপ রস এবং মাধুর্ধ । “আষঙি" 

ফ্ষবিতায় রবীন্দ্রনাথ একেই বলেছেন “আমি”, এই "আমির সৌন্দর্বোধ ও 

প্রেমান্ুভূতির ভিতর দিয়েই বিধাত৷ তার স্ষ্টির মাধুর্য উপভোগ কন্েন। এই 
“আমি” না থাকলে কবিত্বশৃহ্ত বিধাতা থাকতেন “নীলিমাহীন আকাশে 

ব্যক্তিত্বহারা অস্তিত্বের গণিততত্ব নিয়ে” । মাচুষ না থাকলে বিশ্বস্ষ্টির কোন 

অর্থই থাকত না। এই ভাবটি রবীন্দ্রনাথের নানা গানে ও গীতাগুলি-গীতিমাল্য- 

গীতালি যুগের নান। কবিতায় ব্যক্ত হয়েছে __ 

'আমায় নইলে জ্িভুবনেশ্বর, 

(তামার প্রেম হোতে। যে মিছে? । 

“অকাল ঘুম” কবিতায় কবি নারীসতার এক আশ্চধ রহস্য উন্মোচন 
করেছেন । অসমাপ্ত ঘরকম্নার অবকাশে নিকিতা নারীর বূপ তার মনে এক 

অজ্ঞাত রহস্যের ইঙ্গিত দিয়েছে । প্রতিদিনের পরিচিত নারীর রূপ কোন 
একটি অপ্রত্যাশিত মুহূর্তে কবির চোখে অতলস্পর্শ রহস্য ও অমরত্বে মণ্ডিত হয়ে 

ধন্ন। পড়ে । তখনই তিনি মানবের নিতা সত্তা! ও মুক্ত ম্বর্ূপের পরিচয় পান-__ 

ঘুমের ম্বচ্ছ আকাশতলে 

কোন্ নির্বাক রহন্তের সামনে ওকে নীরবে শুধিয়েছি, 

“কে তুমি ? 

তোমার শেষ পরিচয় খুলে যাবে কোন্ লোকে” । 

“চিরযাত্রী” কবিভাম কি মানবসতভার পথিক-বূপের কথা বলেছেন । 

মাহ্ষের মধ্যে যারা সন্ধনী ও সাধক, তারাই মৃত্যুকে অতিক্রম করে অগ্রসর 
হয় অনাগতের দিকে । যারা বস্তকে চিরস্থায়ী মনে করে আকড়ে থাকে তারা৷ 
বেচে থেকেও ম্বতের তুল্য । মানুষ যখনই কোন এক স্থানে স্থায়ী হতে 

চেয়েছে তখনই ঘটেছে সর্বনাশ | মানুষ তার অন্তরের তাগিদেই যাত্রা করেছে 
“পথ-না-চেনা দিক সীমানার অলক্ষ্যে । বার বার জন্ম ও স্বৃত্যুর মধ্য দিয়েই 
এমজষ এগিয়ে চলে সীমাহীন, বাধনহারা অসীমের দিকে-__ 

ওরে চির পথিক, 

করিস নে নামের মায়া, 

বাখিস নে ফলের আশা, 

ওরে ঘরছাড়া মাস্ষের সন্তান । 
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আকাশে বেজে উঠেছে নিত্যকালের দুন্দুভি, 
“পেরিয়ে চলো! 

পেরিয়ে চলো” । 

ববীন্দ্রকাব্য-ইতিহাসে প্রান্তিক একটি স্বতন্ত্র মূল্যের অধিকারী । ১৯৩ 

সালের নিদারুণ ব্যাধি কবিকে ম্বত্যুর দ্বারদেশে উপনীত করেছিল । সই 
অভিজ্ঞতা ই ব্যক্ত হয়েছে প্রাস্তিক-এর প্রতিটি ছত্রে। মৃত্যুর আলোকে কবি- 
জীবনকে এক নৃত্তন দৃষ্টিতে দেখতে পেলেন । সে দৃষ্টি স্বচ্ছ, প্রশাস্ত। শেষ- 
ছুটি কবিতা ব্যতীত প্রাস্তিকের অন্যান্ত সব কবিতাই মৃত্যু এবং মৃতুয-উভীর্ণ' 
জীবনকেন্ড্রিক । রবীন্দ্রনাথ আত্ম! এবং মানবসভ্তার অবিনশ্বরত্বে আজীবন 

বিশ্বাসী । প্রাস্তিক-এ সেই বিশ্বাস আরও সংশয়লেশহীন এবং দ্বিধাছন্দ্হীন । 

প্রাস্তিক-এর প্রথম করিতাটিতে রবীন্দ্রনাথের তত্কালীন মৃত্যু সম্বন্ধে 

উপলব্ধির সম্যক পরিচয় পাওয়া! যায়। ব্যাধির যন্ত্রণা এবং জীবনাবসানের 

ইঙ্গিত কবির চিস্তাকে আচ্ছন্ন করেছিল, কিন্তু তার মানসিক শক্তিকে পরাভৃত 
করতে পারে নি। তিনি অন্থভব করেছেন ম্বত্যু-দৃতের গোপন পদসধ্শার । 

ক্ষণিকের জন্য তার চৈতন্যে নেমেছে আচ্ছন্ততা, কিন্ত শেষপর্যস্ত মৃত্যু 
অন্ধকারকে অতিভ্রম করল আলোকের খরপ্রবাহ, শুভ্র ৫চতন্যময় জ্যোতি-_ 

নৃতন প্রাণের স্ষ্টি হ'লো অবারিত 
স্বচ্ছ শুভ্র চৈতন্যের প্রথম প্রত্যুষ-অত্যুদ্য়ে | 

কবি ম্বত্যুর মধ্য দিয়েই জীবনের পরম চবিতার্থতার ইঙ্জিত দিয়েছেন, 

ছুই সংখ্যক কবিতায়__মরণের প্রসাদবহ্্িতে কামনার ঘত আবর্জন। দগ্ধ হয়ে 

ঘাক জীবনের সমস্ত তুচ্ছতা, আলোকের দ|নে ধন্য হোক মর্ত্যের প্রান্ত পথ দীস্গ 
হয়ে উঠুক । 

কবি তিন সংখ্যক কবিতায় কামনা করছেন পুরাতন জীর্ণ জীবন পরিত্যাগ 
করে শূন্য দিগন্তের পটভূমিকায় নুতন জীবন রচনা করবেন। মৃত্যুর অদৃষ্ট 
আঘাতে যখন জীবনের সঙ্গে যোগ ছিন্গ হয়ে গেল-_ সম্মুখে নিরাসক্ত 
নিষ্মম অসীমের তিনি সাক্ষাৎ ০পেলেন। “অসংখ্য অপরিচিত ্যোতিক্ষের 
নিঃশব্তা মাঝে” কবি নম্নন তেললেন। বিশ্বকর্তা নেপথ্য লোকে কবিকে 

তার স্থষ্টির কাজে আহরান জানিয়েছেন । কবিকে বিগত জীবনের সমস্ত জীর্ 
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সঞ্চয় পশ্চাতে ফেলে মহাশৃন্তের পটভূমিকায় আবার নবীন জীবনের শ্ছচনা 

করতে হবে। 

কবি চার সংখ্যক কবিতায় বলেছেন, মানুষ অসীযষের অংশ । দেবতার 

আপন স্বাক্ষর নিয়ে সে জন্মগ্রহণ করে । সংসারের বিচিত্র প্রলেপে', “বিবিধের 
বহু হুস্তক্ষেপে” তার জীবনের সত্য লুগ্তপ্রায়। পৃথিবীর পণ্যের হাটে তিনি 
আপনাকে মেলে দিয়েছেন । কিন্তু একটি পরম লশ্রে পরপানর থেকে ধ্বনিত 

হল মৃত্যুর আরতির শঙ্খধবনি , থেমে গেল জীবনের আশা-প্রত্যাশার ঘন্। 
তিনি অনুভব করলেন সমস্ত পরিত্যাগ করে, “বুতুক্ষার দীপধূমে কলক্কিত' 
জীবনকে নিয়ে 'নীরবের ভাষাহীন সংগীত-মন্দিরে প্রত্যাবর্তন করতে হবে । 
তাই তিনি মহাযাত্রায় চলেছেন 'ম্বৃত্যু ন্গানতীর্ঘ তটে সেই আদি 
নিঝারতলায়' । এই শেষ যাত্র! তার “অকলঙ্ক প্থমে'র দিকে, ঘিনি নানাবূপে 

বারবার পৃথিবীতে ফিরে ফিরে আসেন ॥ 

এই আদি প্রাণের সঙ্গে যুক্ত হবার আগে রবীন্দ্রনাথ অতীতের সঙ্গে 

বোঝাপড়া করতে চাইছেন পাচ সংখ্যক কবিতায় । এখানে তাৰ দৃষ্টি ষুগ্রপৎ 
অতীত এবং বর্তমানে আবদ্ধ। অতৃপ্ত তৃষ্ণ৷ যা সমগ্র জীবনব্যাপী নিরস্তর 
তাকে পীড়িত করেছে, য। কিছু বেদনার ধন, কামনার ব্যর্থতা সমস্তভই মৃত্যুর 

হাতে সমর্পণ করে ভারমুক্ত শরৎআকাশের ন্যায় চিরপথিকের আহ্বানে সাড়া 

দিতে চাইছেন । আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় কবি যেন সহজভাবে মৃত্যুকে গ্রহণ 
করতে চাইছেন। জীবনের প্রতি তিনি পরিপুর্ণভাবেই ঘমোহমুক্ত। কিন্ত 
বিদদ্ধ সমালোচক এখানে রবীন্দ্রনাথের দূর-প্রয্াণের ইচ্ছাকে পৃথিবীকে বর্জনের 
ইচ্ছার সঙ্গে এক করতে পারেন নি। এ যেন রবীন্দ্রনাথ নৃতনভাবে পৃথিবীকে 
গ্রহণ করেছেন-__“ম্বৃত্যুকে প্রকৃতই ফিরিয়ে দেবার ৰিষয়ে কবি সর্বাস্তঃকরণে 
অনুমোদন করেন নি, প্রাণরসের রসিক রবীন্দ্রনাথ, দূরে চাওয়া! আকাশে 

বাশির ধ্বনির অন্থগামী হতে চাইলেও সেই দূরে চাওয়া আর স্ৃত্যু-বন্দনা এক 
বস্ত নয়। ২ মেঘমুক্ত শরতের অনুগমনই তাকে জীবনের সঙ্গে নব যোগ- 
স্তরে বেধেছে, দূর্ূকে নিকট করেছে । পৃথিবীকে অনাদরে বর্জনে নয়, ববৎ 
বিশ্বকে সাগ্রহে গ্রহণের দ্বারাই রবীন্দ্রনাথ তার নিজস্ব স্থরের পুনরাবিফ্ষার 
করেছেন ।”৯ 

৯. ড. শিশিপ্কুমার ঘোষ, রবীন্ররনাথের উত্তর-কাব্য (১৩৬৮), পৃ» ৮৯ 
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কবি ছয় সংখ্যক কবিতায় অশেষ কচ্ছসাধনায় ক্লিই-খঞ্চিত প্রাণের আত্ম- 

ব্ন্বীকারকে ধিক্কার দিচ্ছেন । রিক্ততা, নিংব্যতার মধ্য দিয়ে পূর্ণভার প্পেত- 

হবি কল্পনা করতে কবি চাইছেন না। তার মুক্তির পথ হুল-_ 

মুক্তি এই-_সহজে ফিরিয়। আসা সহজের মাঝে, 
নহে কুচ্ছুসাধনাক় ক্রিষ্ট র্লুশ বঞ্চিত প্রাণের 
আত্ম-অন্বীকারে, রিক্ততায় নি:স্ব তায়, পূর্ণতার 
প্রেতচ্ছবি ধ্যান করা অসম্মান জগতলক্্ীর ৷ 

আজ আমি দেখিতেছি, সম্মুখে মুক্তির পুর্ণব্ধপ 
ওই বনস্পতি মাঝে, উবে” তুলি ব্যগ্র শাখা তার 

শরৎ-প্রভাতে আজি স্পম্শিছে লে মহাঁঅলক্ষ্যেবে 
কম্পমান পলবে পলবে; 

কৰি সম্মুখে পূর্ণতার রূপ উপলব্ধি করছেন । কিন্ত এই পৃথিবীর সঙ্গে সম্পূরণক্ষপে 
বন্ধন ছিন্ন করতে তিনি আগ্রহী নন-_ 

হে সংসার, 

আমাকে বারেক ফিরে চাও + পশ্চিমে যাবার মুখে 
বর্জন কোরে! না মোরে উপেক্ষিত ভিক্ষকের মতো । 

মৃত্যুদূতের স্পর্শে কবি নৃতন জীবনে প্রবেশ করলেন । পুরাতনকে বিদায় 
দিলেন । কি্ত সেই সঙ্গে এই পৃথিবী ও জীবনের প্রতি অসীম কুতজ্ঞত। জ্ঞাপন 
করেছেন । কল্পনাক্-বাস্তবে, সত্যে-ছলনায্, জয়-পরাঁজয়ে বিচিন্ত্র জীবন তাকে 

অপরূপ অনির্বচনীয়ের স্পর্শ দিয়েছে__ 

আজি বিদায়ের বেল! 

স্বীকার করিব তারে, সে আমার বিপুল বিল্ময় । 

গাব আমি, হে জীবন, অস্তিত্বের লারখি আমার, 
বহু রণক্ষেত্র তুমি করিয়াছ পার” আজি লয়ে যাও 
স্ত্যুর সংগ্রামশেষে নবতর বিজয়ঘাত্রায় । 

প্রান্তিক, ৭ সংথ/ক কবিতা 

পরবর্তী কবিতা থেকেই কবির চিন্তাধারা একটু ত্বতন্ত্র পথে চলেছে । 
আট সংখ্যক কবিতাও তিনি রজমঞ্চের উপমাটি গ্রহণ করেছেন । এই 

জীবনে যে সাজে তিনি তার পরিচয় জ্ঞাপন করেছেন আজ মৃত্যু স্পর্শে তা 
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নিরর্থক মনে হচ্ছে । এখন বাইরের বর্ণপ্রসাধন দূর হয়ে গেল, কবি নিগুড 

পূর্ণতার আন্যাদ পেলেন । 
নয় সংখ্যক কবিতায় অবসন্গ চেতনার গোধুলিবেলাম্ম কবি অনুভব, 

করেছেন বিশ্ববৈচিত্র্যের উপর এক ক্কষ্ণ অপরূপতা নেমে এসেছে । দেহ ছায়া 
হয়ে, বিন্দু হয়ে, অন্তহীন তমিত্রায় মিলে ঘাচ্ছে। সেই তমসার পরপানে 

মহান পুরুষকে দেখার আকাজ্া কবির মনে প্রবল হয়ে উঠেছে__ ূ 
দেহ মোর ভেসে যায় কালে কালিন্দীর স্রোত বাহি | 

এবার প্রকাশ করে৷ তোমার কল্যাণতম বূপ, 

দেখি তারে যে পুক্রষ তোমার আমার মাঝে এক । 

দশ সংখ্যক কবিতায়ও কবি জীবনে ম্বত্যুদ্ূতের আবির্ভাবের মধ্য দিস্ষে 
নিখিল জ্যোতির জ্যোতি উপলন্ধি করতে চাইছেন । এই চরমের কবিত্ব মর্যাদা 

লাভের জন্যই জীবনের রঙ্গভূমে তান ঘেধেছেন । কবি কামন। করেছেন__ 

আসিবে আরেক দিন যবে 
তখন কবির বাণী পরিপক্ক ফলের মতন 

নিঃশব্দে পড়িবে খসি আনন্দের পূর্ণতার ভারে 
অনস্তের অথ্য ভালি-পরে ॥। চন্পিতার্থ হবে শেষে 

জীবনের শেষ মুল্য, শেষ যাত্রা, শেষ নিমন্ত্রণ | 

এই সময় দেখা যায় রবীন্দ্রনাথের কবি-দৃষ্টি উপনিষদিক €্যাতির ধ্যানে 
নিমগ্ন । তিনি আত্মার পরিণাম সম্বন্ধে মোহমুক্ত । অনস্তেই আত্মার আশ্রয় 
এটা কবির স্থির বিশ্বাস । এগার সংখ্যক কবিতাক্স পৃথিবীর কলরব-মুখরিত 
খ্যাতির প্রাঙ্গণে চাটুলব্ধ জনত! দেবীর পৃজ। সাঙ্গ করে অনস্তভের শাস্ত আঙ্িনাম্স 
দূরে সরে যেতে চাইছেন। খানে অসীমের মধ্যে ব্যক্তিপরিচম্ম বিলীন, 
হয়ে যায়। রি 

কবি ম্বত্যুতে অবগাহন করে সংসারের অতুল দানকে পশ্চাতে ফেলে সম্মুখে 

নবজীবনের দিকে অগ্রসর হয়ে যেতে চাইছেন । নব বসস্ভে শুফপত্র মোচনের 

সভায় তিনি কামনা করেছেন ভার জাগতিক আসক্তি ছিন্ন হয়ে যাক । তের 

সংখ্যক কবিতায় কবি শ্বীকার করেছেন ঘষে দুর্লভ মানব-জন্ম লাভ করেছেন 

এবং এই পৃথিবী ও জীবনের সঙ্গে তার যোগাযোগ অতি ঘনিষ্ঠ । তবু স্ডিনি 
চিরযাত্রী। খঅনস্তকাল ধনে মানবাত্ম/ অসীচমের অভিসারী-_ 
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তোমার সম্মুখ দিকে 
আত্মার যাত্রার পস্থ গেছে চলি অনস্তের পানে, 

মেথ! তুমি একা! যাত্রী, অফুনস্ত এ মহাবিল্ময় | 
আসন্গ জীবন-সন্ধ্যায় কুলায় রিক্ত কনে অস্তসিন্কু-পরপার্পে পদচিহ্ৃহীন 

শূন্যে ভ্রই্-নীড় পাখীর মত উত্ড যাবার পূর্বে কবি এই পৃথিবী ও জীবনের 
আতিথ্য ও দাক্ষিণ্ের জন্য শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছেন ১৪ সংখ্যক কবিতাক্_-_ 

এ পারের ক্লাম্ত ঘাজ্া গেলে থামি, 

ক্ষণতব্ে পশ্চাতে ফিরিয় মোর নত নমস্কাবে 

বন্দনা করিয়া যাব এ জন্মের অধিদেবতারে ॥ 

১৫ সংখ্যক কবিতা কবির উপলব্ধির এক আশ্চর্য দপ দেখতে পাই । 

মৃত্যুতে কবি জীবনের দীর্ঘকালের নিয়মের প্রহরীব্যহ থেকে মুক্তি পাচ্ছেন, তরুণ 
আলোকে অন্ভবৰ করছেন তিনি যেন একজন তীর্থযাত্রী-__-অতিদুর ভাবীকাল 
থেকে মন্ত্রবলে ঘেন বর্তমান শতাব্দীর ঘাটে উপনীত হয়েছেন ॥। স্বত্যু যেন 
ব্ক্তিসত্তাকে প্রত্যহেন্স আচ্ছাদন এবং অভ্যাসের জাল থেকে মুক্তি দিয়ে» 
পুরাতনের ছুর্গছ্বারে চাবি খুলে নুতন বূপে প্রতিষ্ঠিত করল । নগ্ন চিত্ত আজ 
নিরাসক্ত ছুটির আনন্দে পরিপৃরশশ__ 

আজি মুক্তিমন্ত্র গায় 

আমার বক্ষের মাঝে দূরের পথিকচিত্ মম, 
সংসার-যাত্রার প্রান্তে সহমরণের বধূ-সম | 

সেঁজুতি কাব্যগ্রশ্থে কবি সাঝেব্ বাতি জ্বালিয়ে বিগত স্ঘতির রোমস্থন 

এবং আসন মৃত্যু প্রতীক্ষা করছেন। এই ম্বত্যুচিস্তাকে তিনি নানাভাবে 
প্রকাশ করেছেন ; কিন্ত প্রতিটি প্রকাশই নৃতন। এই কাব্যের উৎসর্গপব্তে 
কবি বলেছেন, আসন্ন ম্ৃতু;র অন্ধকারগুহা থেকে ফিরে এসে নিজেকে নৃতনভাবে 

আবিফষার করেছেন । যে প্রাণ এতদিন সংসারের স্থখছুঃখে আবদ্ধ ছিল, 
সেই প্রাণই কবিতে “অচিহ্্িতের পানে, নব প্রভাতের উদয়-সীমাম অন্ধপ; 
লোকের দ্বারে” নিয়ে যেতে চাইছে-__ 

আলো-আধারের ফাকে দেখা ঘাস 

অজান। তীবে র বাসা» 

কিমিবিমি কগে শিরায় শিরায় 
দূর নীলিমার ভাবা । 

ববীন্দ্রকাবা- ১৫ 
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সে ভাষার চরম অর্থ কবির কাছে স্পষ্ট হয় নি। নেই অর্থ উপলন্ধির জন্য তিনি 
আগ্রহী । এই অজানা তীরের বাসা আহ্বান কবির কাছে ছুর্গম হজে 
উঠেছে । কিন্ত এই চির চেন! পৃথিবীর মুল্যও কবির কাছে কমে নি। 

প্রথম কবিতা 'জন্সদিন'-এ তিনি অনুভব করেছেন মরণের ছাড়পক্জ পৌছে 
গেছে তার সছ্য কোগমুক্ত চৈতন্যের কাছে । ম্বত্যুই তাকে নবঘাআর ইজ্ষিত 
দেবে । আজ জীবন সায়াহেে জন্মদিন এবং ম্বতুযু্দিন হেন একাসনে আসীন । 
কবির অন্তরতম সত্তা আদি-০জ্যাতিতে মিলিত হবে; তাই কবিকে তার 
জাগতিক আসক্তির ডালি এবং জীবনের সঞ্চমকে পশ্চাতে ফেলে যেতে হবে । 
কবি যে অন্তহীন প্রাণপ্রবাহকে বহন করে চলেছেন তা এই পৃথিবীর জরা- 
মরণশীল দেহে আবদ্ধ হতে পারে না_ 

প্রাচীন অতীত, তুমি 

নামাও তোমার অর্থ্য , অক্দপ প্রাণের জন্মভূমি, 

উদয়শিখরে তার দেখো আদিজ্যোতি, করো মোরে 
আশীর্বাদ, মিলাইয়1 যাক তৃষাতঞ্চ দ্বিগস্ভতে 

মায়াবিনী মরীচিকা।--" 

যাত্রাতরী বেয়ে 
পিছু ফিরে আর্ত চক্ষে যেন নাহি দেখি চেয়ে 
জীবনভোজ্ের শেষ উচ্ছিষ্টের পানে । 

তরুকবি এই পৃথিবীর খণ অস্বীকার করেন না । তিনি এই মাটির মধ্যেই 
অন্বতের সন্ধান পেক্সেছেন__ 

আমি সে মাটির কাছে খণী 
জানায়েছি বারংবার, তাহারি তেড়ার প্রান্ত হতে 
অমূর্তের পেয়েছি সন্ধান । রর 

'পাত্রোভ্তর'-এ “চিরপ্রশ্ের বেদী-সম্মুখে কবির দৃঢ় প্রত্যক্স মর্ত্যের অস্ত 
পাত্রেই ঢাকা আছে আলোকধামের আভাদ। সেই আভাসের আহবানে 

কবিপ্রাণের বিম্মক্ ব্যক্ত হয়েছে তার কাব্যকলায় । সংসারের ছুঃখ-টদন্ত তাকে 
আচ্ছন্দ করলেও» পরুষ কলুষ ঝঞ্ধায় তিনি শাস্ত শিবের বাণী শুনেছেন । 
বিশ্বন্ত্যলীলার ছন্দে মেতে তিনি স্বত্যুর মধ্য দিয়ে ম্বত্যুকে উতভভীরশ হবেন__ 
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ওই শুনি আমি চলেছে আকাশে বাধন-ছেঁড়ার রৰে 

নিখিল আত্মহার। ; 

ওই দেখি আমি অস্তবিহীন সত্তার উৎসবে 
ছটেছে প্রাণের ধারা । 

সে ধারার বেগ লেগেছে আমার মনে 

এ ধরণী হতে বিদায় নেবার ক্ষণে; 

নিবায়ে ফেলিব ঘরের কোণের বাতি, 

যাব অলক্ষ্যে স্র্ধতারার সাথি | 

স্নেঁজুতি কাব্যটির অধিকাংশ কবিতাই ম্বত্যু-কেন্দিক। কবিতাগুলির সর্বত্রই 

আমরা পৃথিবী থেকে বিদায় নেবার আসন্ন ক্ষণে কবির পৃথিবীর প্রতি 
উদাসীন্তময় আসক্তি দেখতে পাই । জীবন ও জগৎ যে ক্ষণজীবী তা কবি 

্বীকার করেন ; কিন্ত এই ক্ষণিকের মধ্যেই চিরস্তনের বাস। “যাবার মুখে”, 
“অমর্ত', শ্পলায়নী” কবিতার মধ্য দিকে কবি এই কথাই বলতে চেয়েছেন । 

এই কবিতাগুলির মূলে যদিও মৃত্যু ও বিচ্ছেদ-ভাবনা, তথাপি ধরণীর প্রতি 

অকৃত্রিম ভালবাসাই প্রতিটি ছত্রে ব্যক্ত । 'ম্মরণ' কবিতাটিরও কেক্দে আছে 
স্বত্যু ও বিচ্ছেদ-ভাবনা; কিন্তু এছঃখ ব্যক্তিগত শোক দুঃখের উধ্বে। 
বিদায়কে তিনি অতি সহজ নিবোহ ও নিবরাসক্তভাবে গ্রহণ করেছেন-__ 

যখন রব না আমি মর্তকাক্সাক্স 
তখন স্মরিতে যদ্দি হস মন 

তবে তুমি এসো! হেথ। নিভৃত ছাক্সায় 
যেথা এই ৫চত্রের শালবন 

ঘযে-আমি চায়নি কারে খ্ণী কনিবারে, 

বাখিয়1 যে যায় নাই খণভাব-_ 

সেআমানরে কে চিনেছ মর্তকায়ায়? 

কখনে। স্মবিতে যদি হয় মন, 

ডেকো নী, ডেকো না সভা, এসে! এ ছায়ায় 

ঘেথা এই €চত্রেরন শালবন ॥ 

'সন্ধ্যা কবিতায় কবি ম্বত্যুর নিকটবর্তী হয়ে জীবনের নৃতন পরিচয় 
পেলেন। জীবনন্বোতে ভাসতে ভাসতে গোধুলিবেলায় কবি শেষ প্রহরেন 
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নেয়ে সন্ধ্যার সাক্ষাৎ পেলেন । এই সন্ধ্যার মাধ্যমেই কবি জীবনে সেই পরম 

প্রার্থিত অচেনার পরিচয় পেতে চান-__ 
সন্ধ্যা ওগো কাছের তুমি, 

ঘনিয়ে এসো প্রাণে, 

আমার মধ্যে তারে জাগাও 

কেউ যারে না জানে । 

“ভাগীরঘী” কবিতায় কবি ভাগীরঘীকে ম্বৃত্যুবিজয়ীর জট হতে শষ 
ধরায় প্রবাহিত অক্ষয় অস্বত-লোত ন্দপে অন্ভব করছেন । তাই কবিরু: 

প্রার্থনা__ 
এ জন্মের শেষ ঘাটে ; 

নিরুদ্দেশ যাত্রীর ললাটে 

স্পর্শ দিক আশীবাদ তব, 

নিক সে নৃতন পথে যাক্সার পাথেয় অভিনব ; 
নবজাতক-এ রবীন্দ্রকাব্য-চেতন। ভিন্ন পথে চলেছে । তবুও তিনি যে 

মৃত্যুর দ্বারদেশে উপনীত এবং সেই ম্বত্যুর মধ্যেও ঘে একটি বিশেষ উদ্দেশ্য 
আছে, একথ। অন্ভব করেছেন। 

জানি ন।, বুঝিব কিনা প্রলয়ের সীমায় সীমায় 
শুভ্রে আর কালিমায় 

কেন এই আসা আব যাওয়।1, 

কেন হারাবার লাগি এতখানি পাওয়া । 

জানি না, এ আজিকার মুছে ফেল| ছবি 

আবার নৃতন রঙে আকিবে কি তুমি, শিল্পীকবি । 

_-নবজাতক, "শেবকথা” 

শেষ পর্বের মৃত্যু চিন্তার প্রধান ৈশি্ট্যই হল ম্ৃতুযুর একান্ত সান্সিধ্যে 
ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা দ্বার। মৃত্যুকে অনুভব । কবি একবার ম্বৃত্যুর অভিজ্ঞতাকে 

প্রত্যক্ষ করেছিলেন এবং সেই অভিজ্ঞতাকে প্রাস্তিক-এর কবিতাগুলিতে অপূর্ব 
দার্ণ্য ও সংহতিমণ্তিত করে প্রকাশ করেছিলেন । সেই ম্বত্যুন্দান কবিকে এক 

নৃতন শুভ্র স্বচ্ছ চৈতন্কের অধিকারী করল । এই ভাববৃত্তের মধ্যে কিছকাল 
আবস্থান করার পর কবি পুনরায় তার চিত্তের সহজ মাধুর্যধকে ফিরে পোস্ে- 
ছিলেন, যাক ফলে আমর পেলাম সানাই কাব্য । এই কাব্যে 'পুরবী'-পর্ধে 
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সেই স্থকোমল প্রেম ও স্থৃতির অন্বর্তন । সানাই কাব্যেই শেষবারের মত 

রবীন্দ্রনাথের সহজ সরল মনোভজীর পরিচয় পাওয়] ঘায়। এই সময় তিনি 
'অকম্মাৎ আবার অসুস্থ হয়ে পড়েন। জীবন-মরণের সীমানায় আবার মৃত্যুর 
সঙ্গে মুখোমুখি পরিচয় । এর ফলেই কবির অন্তরে আবির্ভৃত হুল এক নবচৈতন্ত ॥ 
এই সময় রোগঞক্রিষ্ হুর্বল দেহ ও মন নিয়ে যে কবিভাগুলি রচনা করলেন, 

সেগুলি বিশেষ স্বাতন্ত্র্য সমুজ্জবল । এই কবিতাগুলিই রোগশয্যায়, আরোগ্য, 

জন্মদিনে, শেষলেখ কাব্যগ্রন্থ চারখানিতে ধৃত হয়েছে । মৃভুযুদ্ূতের পদধ্ৰনি 
যত নিকটে অন্তভব করছেন কবি ততই দেহ ছুঃখ-হোমানলে পুড়ে খাটি 

হচ্ছেন । তিনি দেহ ছুঃখ-তপশ্যাকে অতিক্রম করে জ্যোতিম্মান অপরাজেয় 

মানবাত্মার শক্তি ও মহিমার জয়গান করেছেন । এখানে তার অস্তরাত্মার 

অপরিসীম বীধের পরিচয় পাই । এই প্রসঙজে কাব্যগুলি জন্বন্ধে বিদগ্ধ 

সমালোচক বলেছেন__-“এ তো কাব্যের ভাববিলাস নয় । মুত্যুশঘ্যায় শুইয়া 
এ যে অকৃত্রিম, গভীর অধ্যাত্ম অন্থভূতি ।৮৯ 

কবিতাগুলির মন্ত্রবৎ দৃঢ় সংহতি, স্বল্প অথচ তীত্র সংবেদনশীল ভাষা, 
উদাসীন গান্তীব এক নৃতন অন্থভুতি নিয়ে আমে । ব্য৷ধির যন্ত্রণা এবং 
ম্বত্যুদূতের 'আনাগোন। কাব্যগুলিত্ে লক্ষ্য কর। গেলেও তজ্জনিত ক্লান্তি ব! 
নৈরাশ্টের ভাপ নেই । শ্রীআবু সয়ীদ আইযুব-এর মতে _“রোগশয্যায়, 

আরোগ্য, শেষলেখা-র লেখনী ক্লান্ত নয় মোটেই, এ কাব্যগুলির অক্ষরে 
অক্ষরে শারীরিক ও মানসিক ঘন্ত্রণ। আছে, জবা নেই। মানসিক জর! 
একেবারে অনুপস্থিত ।৮”২ এই ভাবপরিমগডলের কবিতাগুলিতে রবীন্দ্রনাথ 
অনেক [ংশে দার্শনিক । 

কোগশম্যায় কাব্যগ্রস্থে অতিত গভীর গম্ভীর স্থবে জীবন-সৃত্যু, সৃষ্টি ও 
ধ্বংসের পারণাটি একটি দার্শনিক প্রত্যয়ের সঙ্গে ব্যাখ্যাত হয়েছে । তবু ব্যক্তিগত 

জীবনের রোগ ও আরোগ্য নিম্মেই কবিতাগুলি আবত্তিত হয়েছে । ব্যাথি- 
যন্ত্রণা মানুষ অনেক সময় তার মৌল বিশ্বাস থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়ে । কিন্ত 

রবীন্দ্রনাথ যেন এই সময় সমস্ত ছুঃখের উধ্র্বে আত্মিক অমিত বীর্ধের অধিকারী 

হয়েছেন । তিনি অন্ষতব করেছেন জীবন ও মরণ উভমের লীলাই অনস্ত। 
নামহীন সমুদ্রের উদ্দেস্টে জীবনের চিরকালীন যাত্রা__ 

১. ড. উপেজ্রনাথ ভট্টাচার্য, রৰীন্দ্রকাব্য পরিক্রমা (১৩৬৪), পৃ. ৬৫৫ 

২. শ্রী আবু সঙ্গীষ্ষ আহ্যুব, আধুনিকতা ও রবীক্রনাথ (১৯৭১), পৃ. ১১৮ 
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অনিঃশেষ প্রাণ 
অনিঃশেষ মরণের শোতে ভাসমান, 

নাহি তার শেষ । 
_-বোগশধ্যার, ১ সংখ্যক কৰিতা 

৫ সংখ্যক কবিতায় কবি স্বীয় রোগবন্ত্রণার মাধ্যমে মানবাত্মার অপরিসীম 

বীর্ঘ ও সহিক্ুতার কথা বলেছেন। মহা-বিশ্বতলে হস্ত্রণার ঘূর্ণ্ঘন্ত্র অবিরাম 
চলমান । দেহের ম্বতভাণ্ডে মানব অপরিসীম দুঃখের অর্থ্য সাজায় জ্যোতিষ্ষের 

তপস্তায়, তার তুলনা কোথাও নেই-_ 

এমন অপরাজিত বীধের সম্পদ, 

এমন নির্ভীক সহিষ্ণুতা, 

এমন উপেক্ষা মরণের, 

হেন জয়ঘাত্র। ॥ 

ছুঃখের সীমান্ত খুজতে, নামহীন জালাম্য় তীর্থে উপনীত হতে মানুষ বার বারই 

পীড়নের ঘসম্ত্রশালাকে অতিক্রম করে যায় । 

কবি অনুভব করেছেন দেহের সীমাকে অতিক্রষষ করে তীর অস্তরতঙষ্ 

সভার যাত্রা আদি জ্যাতির পানে । তাই প্রভাত-স্র্যের কাছে প্রার্থনা__ 

করো আলোকি; 

ছুর্বল প্রাণের ৫দন্য 

হিরণ্মস্স শ্রশ্বর্ধে তোমার 

দূর করি দাও, 

পরাভূত রজনীর অপমান-সহ । 
_ রোশগশব্যায়, ১৫ সংখাৰক কবিতা! 

২* সংখ্যক কবিতা দেখি রোগ-মস্ত্রণার মধ্য দিয়ে কবি-চৈতন্ 

'দেশহীন কালহীন আদিজ্যোব্তি'র ধ্যানে নিমগ্ন । এ এক প্রকার কবির নবজন্ম ৷ 
দুঃখ বেদনার অস্তরালে মানবাত্মার অমরত্ব উপলব্ধি করছেন কবি-_ 

শাশ্বত প্রকাশ পারাবার, ৃ 
ক্ষ যেথা করে সন্ধ্যান্সান, 

যেখায় নক্ষত্র যত মহাকায় বুদ্বুদেরন মতো 
উঠিতেছে ফুটিতেছে-_ 

সেথায় নিশাস্তে যাক্ী আমি 
&চতন্যসাগর-তীর্ঘপথে । 
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ব্যাধিমুক্তির পর কবি আদিপ্রাণের স্পর্শ অনুভব করছেন । নৃতন দৃষ্টিতে 
বিশ্বকে আম্বাদন করছেন । প্রভাত-আলোয় উজ্জ্বল নীলাকাশ কবির চোখের 

সামনে কল্প-আরস্তের প্রথম মুহর্তটি উন্মোচিত করছে । 

-** এই এক জন্ম মোর 

নব নব জন্স-স্থত্রে গাথা । 

সপ্ত-রশ্মি হ্ধালোক-লসম 

এক দৃশ্তট বহিতেছে 

অদৃশ্ট অনেক সৃষ্টিধারা । 
-_ ন্বোগশব্যায়, ২৩ সংখ্যক কবিতা 

২৮ সংখ্যক কবিতায় জীবনের একটি বিশেষ দূপ । যে আদি-টচতন্য-প্রবাহু 

কবির জীবনের মূলে প্রবাহিত, ক্ষুদ্র সীমার মধ্যে তা কখনও আবদ্ধ হতে পারে 
না। সমগ্র স্ষ্টি সেই আদি-জ্যাতির আনন্দকেই প্রকাশ করছে । তাই 

আক্ষরিক অর্থে মৃত্যুর কোন মুল্যই নেই-__ 

“আদি যার শুম্তময়, অস্তে যার মৃত্যু নিরর্থক ।; 

গড়া এবৎ ভাঙার মধ্য দিয়েই স্ষ্টির লীল। চলেছে কালের অসীম শুন্যকে 
পুরণের জন্য । মান্ছষের জীবনপ্রবাহও সেই স্যষ্টির খেলাই অঙ্গীতূত। মানুষ 

নিজের রচিত সীমানার মধ্যেই মিথ্য। সাস্বন। খোঁজে যা অনস্তকালের স্যষ্তি এবং 
ংসের লীলার কাছে অকিঞ্চিতকর । এই ধারণারই সমর্থন পাওয়া ঘায় ৩৯ 

সংখ্যক কৰিতায় । 

ঝড়ের পরে ঘেমন স্ষ্টিতে নামে স্তব্ধতা, তেমনি অতীত আলোড়ন 
থেকে মৃত্যু তাকে নবজন্মের গভীর নিস্তব্ধ দ্বারপ্রান্তে উপনীত করুক। ৩৫ 
সংখ্যক কবিতার কবি বলছেন অতীত কীব্তিকে তিনি যেন নিরাসক্তভাবে 
ত্যাগ করে অগ্রসর হয়ে যেতে পানেন। জাগতিক সখছঃখ থেকে যেন তিনি 

তার সমগ্র চৈতন্যকে মুক্ত করতে পারেন । অসীমের সত্য পরিচয় তার 
চৈতন্তকে সম্পূর্ণ তা দান করুক । 

৩৭ সংখ্যক কবিতায় কবি জীবন ও ম্বভ্যুর সম্পর্ক সম্বন্ধে যে ধারণাটি 

আজীবন পোষণ করেছেন, তারই পুনরাবৃত্তি করছেন। জীবন ও ম্বত্যুকে 
বর ও বধূর বূপকল্পের মধ্যে স্থাপন করা কবির একটি প্রি কল্পনা । জীবন- 
০পোধুলিতে কন্বি জীবন ও স্বত্যুকে সুখোমুখি অন্গৃভব করছেন-_ 
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ধূসর গোধুলি-লয্ে সহসা দেখিন্ু একদিন 
স্ৃত্যুর দক্ষিণবাহু জীবনের কে বিজড়িত, 

রক্ত স্ত্র-গাছি দিয়ে বাধ! + 

চিনিলাম তখনি দোহারে । 

দেখিলাম, নিতেছে যৌতুক 

বরের চরম দান মরণের বধূ; 

দক্ষিণবাহুতে বহি চলিয়াছে যুগান্তের পানে । 
আরোগ্য-এর কবিতাগুলিতে রোগের বেদনা ও উত্তেজন। অনেকাংশে 

প্রশমিত । কবি আপনার ছুঃখবিজয়ীর মৃত্তিটি উপলন্ধি করলেন । এই নবলন্ধ 
দৃষ্টির আলোকে জগৎ ও জীবনকে স্থন্দরতর মনে হল । বিদায়ের ক্ষণে পৃথিবী 
প্রতি শেষ বিনত্্র নমস্কার জ্ঞাপন করছেন । জীবন ও ম্বত্যু সম্পর্কে যিনি 
মোহমুক্ত শির্শল দৃষ্টির অধিকারী তিনিই বলতে পারেন__ 

এ ছ্যলোক মধুময়» মধুমম পৃথিবীর ধুলি__ 

অন্তরে নিয়েছি আমি তুলি 

এই মহামন্ত্রখানি, 
চরিতার্থ জীবনের বাণী । 

- _-আরোশ্য*ৎ ১ সংথাক কবিতা 

আরোগ্য কাবো সমগ্র মানব-সংসার আশ্রম্লাভ করেছে । যে সব 
উপেক্ষিত ছবি জীবনযাত্রার প্রান্তে ছিল অনতিগে।চর আজ বিদায়লগ্বে সেগুলি 

চেতনার প্রত্যন্ত প্রদেশে জেগে উঠছে-__ 

পথে-চলা এই দেখা শোনা 

ছিল যাহা ক্ষণচর 

চেতনার প্রত্যন্ত প্রদেশে, 

চিভ্তে আজ তাই জেগে ওঠে; 

এই সব উপেক্ষিত ছবি 

জীবনের সর্বশেষ বিচ্ছেদ-বেদনা। 

দূরের ঘণ্টার রবে এনে দেয় মনে । 
_-মারোগ্য, ৪ সংখ্যক কবিতা 

৮ সংখ্যক কবিতায় কবির পৃথিবীর সঙ্গে বিচ্ছেদ-জনিত গভীব মৌন মহান 
বেদনার পরিচয় পাই। দিনাস্তের পাশ্থুশালান্র দ্বারে উপনীত কবি অচ্ভব 
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করছেন “শেষতীর্থ মন্দিরের চূড়া" “নহে দূর» নহে বহু দূর” । অন্তরের সিংহদ্ধারে 
ধ্বনিত দিন-অবসানের রাগিণী জীবনের দীর্ঘবাত্ার শেষে কবিকে পুর্ণ তার 
ইঞর্জিত জানাচ্ছে । 

উপনিষদের ধষিরা সমগ্র স্ষ্টির অস্তরালে পরম এককে উপলন্ধি করেছিলেন। 

রবীন্দ্রনাথের উপলব্ধিও অন্রূপ-_ 

দেখিলাম চাহি 
শত শত নির্বাপিত নক্ষত্রের নেপথ্য প্রাঙ্গণে 

নটব্রাঁজ নিস্তব্ধ একাকী । 
_ম্মারোগা, * সংখ্যক কবিতা 

১৬ সংখ্যক কবিতায় কবি বিদায়ের পদধ্বনি শুনতে পাচ্ছেন। এই 

জগতের সঙ্গে তার শেষ বোঝাপড়া করে নিতে চাইছেন । যত ভূৃল-ভ্রাস্তিঃ 

অসম্মান ঘটে গেছে জীবনে তিনি কামনা করছেন তান স্বত্যুতে যেন সব 

অপূর্ণতা, অসম্পূর্ণতা দূর হয়ে যায় । 
বিদায়-লগ্নে কবি অধিকতর গভীর আবেগে পৃথিবী এবং মানবের অজ 

খণের কথা স্মরণ করেছেন । তার এই মানব-প্রেমই তাকে মৃত্যু ভয়-ভাবনা 

থেকে মুস্ত করে অস্থতের সন্ধান দিয়েছে । ২৯ সংখ্যক কবিতায়__ 

আসন্র মৃত্যুর ছায়া যেদিন করেছি অন্থভবৰ 

সেদিন ভয়েব্ হাতে হয় নি হুর্বল পরাভব । 

মহত্তম মাহ্ষের স্পর্শ হতে হই নি বঞ্চিত, 

তাদের অম্বতবাণী অস্তরেতে করেছি সঞ্চিত। 

যান্সরার সময় তাই কোন ছুঃখবোধ তাকে কাতর করে নি। শান্তি ও 

স্তবুতার মধ্য দিযে তিনি অনন্তের পদপ্রান্তে জীবন সমর্পণ করতে চান। 

ক্ষণে ক্ষণে মনে হয় যাত্রার সময় বুঝি এল 

বিদায়দিনের "পরে আবরণ ফেলো 

অপ্রগল্ভ স্ুধান্ত-আভার ; 
সময় যাবার 

শাস্ত হোক, স্তব্ধ হোক, "্মব্ণসভার সমারোহ 

না বচুক শোকের সম্মোহ । 

বনশেরণী প্রস্থানের দ্বারে 

ধরণীর শাস্তিমন্ত্র দিক মৌন পল্পবসম্ভারে । 
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নামিয়া আক্ুক ধীরে রাত্রির নিংশব্দ আশীবাদ, 
সপ্তবির জ্যোতির প্রসাদ । 

_-মারোগ্য, ৩১ সংখ্যক কৰিতা। 

মৃত্যুর মধ্য দিয়ে সত্যের ব্বরূপ ও আত্মার চরম উপলদ্ধি হোক এই কবির 
কামনা আরোগ্যের শেষ কবিতাটিতে__ 

এ আমির আবরণ সহজে হ্থলিত হয়ে যাক; 

ঠচতন্তের শুভ্র জ্যোতি 
ভেদ করি কুহেলিক! 
সত্যের অস্ত বূপ করুক প্রকাশ । 

আীবন ও মৃতুযুকে একালনে বসিয়ে কবি যে কাব্য রচনা করলেন তা হুল 
জন্মদিনে । এই গ্রন্থটির বিষয়-বৈচিত্র্য লক্ষণীয় । কিন্তু সমগ্র কাব্য জুড়েই 
স্বত্যুর গাীর্ব-মণ্ডিত পদধ্বনি অন্থভব করা যায়। মর্ত্যজীবনের জন্মদিনকে 
কেন্দ্র করে কবি অস্তরতম সত্তার দূরত্বকে কবিতায় ব্যক্ত করলেন-__ 

আমার দূরত্ব আমি দেখিলাম তেমনি ছুর্গমে-__- 

অলক্ষ্য পথের যাত্রী, অজানা তাহার পরিণাম । 
আক্জি এই জন্মদিনে 

দূরের পথিক সেই তাহারি শুনিহ্থ পদক্ষেপ 
নির্জন সমুদ্রতীর হতে । 

_জক্গদিনে, ১ সংখ্যক কবিতা 

« সংখ্যক কবিতায় কবি জীবজগতের ক্রমবিবর্তনে নিজের বিবর্তনের কথা 

স্মরণ করছেন ;, আবার প্রকৃতির অমোঘ বিধানে তাকে এই পৃথিবী ত্যাগ, 

করে যেতে হবে । কবি মৃত্যুর সেই আবির্ভাব-মুহ্র্তটির সাগ্রহ প্রতীক্ষারত-_ 
সাবিত্রী পৃথিবী এই, আত্মার এ মর্তনিকে তন, 
আপনার চতুর্দিকে আকাশে আলোকে সমীরণে 
ভূমিতলে সমূদ্রে পর্বতে রঃ 

কী গুড় সংকল্প বহি করিতেছে ুযেপ্রদক্ষিণ 

সে রহস্তস্থত্রে গাথা এসেছিন্ আশি বর্ষ আগে, 

চলে যাব কয় বর্ষ পরে। 

_ আয়ুব পশ্চিম সীমাম় মৃত্যুর জ্ঞলস্ত শিখা কবিকে জীবন ও মৃভ্যুর অখগ্ডতার 
প্রিচয়় দিয়েছে । কবির মধ্যেকার “অহং এই ম্বতুযুর আলোকে পরিশুদ্ধ 

হুয়ে উঠেছে । 
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আলোকে তাহার দেখা দিল 

অথণ্ড জীবন, যাহে জন্ম মৃত্যু এক হয়ে আছে, 
মে মহিমা উদ্বারিল ঘাহার উজ্জ্বল অম্রুতা! 

কুপণ ভাগ্যের টদন্তে দিনে দিনে রেখেছিল ঢেকে । 
__ জন্মদিনে, ৮ সংখ্যক কবিতা 

১২ সংখ্যক কবিতায় কবি নিজেকে নিয়ে ব্যঙ্গ করেছেন । কিন্ত তিনি 
অন্গভব করছেন সকল সংশয়, তর্ক অবশেষে মৌনের গভীরে নিমজ্জিত হস্স, 
যেখানে নাম পরিচয় সবই এক অখগণও্তায় মিশে আছে । বাহা আমির 

ধারা পরিপূর্ণ ৈতন্ত-সাগরসংগমে বিলীন হয়। দেই অজানার দূত এসেছে 
তার কাছে-_ 

মন তাই বলিতেছে, আমি চলিলাম 

আসন বর্ষের শেষ | পুরাতন আমার আপন 

স্থবৃস্ত ফলের মতন 

ছিন্স হয়ে আসিতেছে । অন্কভব তারি 

আপনারে দিতেছে বিস্তারি 

আমার সকল কিছু-মাঝে ॥ 

২৬ সংখ্যক কবিতায় কবি তার ম্ৃত্যু-ক্ষণটিকে পরম রমণীয্ন করে তুলতে 
চাইছেন। কবির কামনা মৃত্যুর বিক্ৃতি তার জীবনাবসানের মুহূর্তটিকে বিকৃত. 
না করুক । অস্থন্দরের ব্যঙ্গ যেন জীবনকে আঘাত না করে__ 

জন্মদিনে মৃতু্যু্দিনে দৌহে যবে কনে নি 

দেখি ঘেন সে মিলনে 

পূর্বাচলে অস্তাচলে 

অবসন্গ দিবসের দৃষ্টিবিনিময় _ 

সমুজ্জল গৌরবের প্রণত সুন্দর অবসান । 
জীবন-সন্ধ্যায় কবি বিশ্বধরণীর বিপুল কুলায় সন্ধ্যার একটি নবরূপ উদ্ঘাটন 

করেছেন । নিখিল জগত্তের গতি ধৃসরবর্ণ আবরণে-আবৃত সন্ধ্যার দিকে । 
কবি এই জীবনের সীমা অতিক্রম করতে চাইছেন এবং তার চিরজ্ঞন গ্হে 

নবজন্মের প্রত্যাশা করছেন । জীবনের জীর্ণ অভ্যাসের বন্ধন ত্যাগ করে 

সন্ধ্যার নীরন্র অন্ধকারে নিত্যতার ইঙ্গিত লাভ করেছেন-__- 
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জীবনের প্রাস্তভাগে 
অআস্তিম রহশ্তপথে দেয় মুক্ত করি 
স্ষ্টির নূতন রহস্তেরে । 

নবজন্মদিন তানের বলি 

আধারের মন্ত্র পড়ি সন্ধ্যা যারে জাগায় আলোকে । 
_-জন্মদ্িনে, ২৭ সংখ্যক কবিত। 

জীবন ও ম্বতুযু সম্পর্কে কবির উপলব্ধির চরম পরিচয় শেষে লেখা কাব্যটি । 
এটি তার অস্তিমতম প্রয়াস । সমগ্র কাব্য-জীবনের স্বল্পভাষ ফলশ্রুতি এই 
কবিতাগুলি। ম্বত্যুত্তে জীবনের পরিপুণতা, মৃত্যুর মধ্যেই তিনি পুর্ণ প্রাণের 
পরিচয় পেলেন । এখানেও কবি ম্বত্যুর উধ্বে তার অস্তরতম সত্তাকে অন্থভব 

করলেন । তাই এখানে তার মুত্তি ছুঃখণবজয়ী মৃত্যুপ্তয়ীর । নিরাভরণপ, 
সংহত, খজু১ সরল মন্ত্র কবিতাগুলিতত কবির'5রম অভিজ্ঞতা ও প্রার্থনা 

প্রকাশিত হয়েছে প্রথম কবিতাটিতে __ 

হয় হেন মর্তের বন্ধন ক্ষয়, 

বিরাট বিশ্ব বাহু ঘেলি লয়, 

পায় অন্তরে নির্ভয় পরিচয় 

মহা অজানার । 

২ সংখ্যক কবিতাটিতে ববীন্দ্রমানসে যেন সংশয়ের ছায়াপাত দেখা ঘায় । 

শেষ ছু বছরের কাব্যগুলিতে বেদন। ও নৈর্াশ্ট অনেকখানি স্থান অধিকার করে 

"আছে । পূর্বের মত অসংশয়িত বিশ্বাস এই সময় যেন টলে উঠেছে । তবু 

রবীন্দ্রনাথ আশ্চধ মানসিক টম্থ্ধের বলে সকল সক্কটের উধ্র্বে অবিচলিত 

প্রীত্যয়োপলন্ধির বাণীরূপ দান করেছেন-__ 

রাহুর মতন ম্বত্যু টি 

শুধু ফেলে ছায়া, 

পারে না করিতে গ্রাস জীবনের স্বর্গীয় অস্বত 

হুড়েও কবলে 

এ কথ। নিশ্চিত মনে জানি । 

, কবি ছঃখ-দাহনের মধ্য দিয়ে একটি স্থির-বিশ্বালে প্রতিষ্ঠিত হতে 
পেরেছিলেন । অদৃশ্। কোন্ বূপকার অজানা উৎস হতে জীবনের ব্ধপ পরিকল্পনা 



সৃত্যুচেতনা ও শেষ পর্াক্স ২৩৭ 

করেন ॥। আবার দিনশেষে সেই উদাসীন চিজ্রকর জীবনের বিচিজ বর্ণের 
উপর কালি লেপন করেন, কিন্ত জীবনের সত্য চিরতরে বিলুপ্ত হক্স না__ 

জীবন পবিভ্র জানি, 
'অআভাব্য স্ববপ তার 

অজেক্স বহস্য-উতৎ্স হতে 
মিনির কাত 

তার পরে মুছে ফেলে ল বর্ণ তার রেখ তার 
উদাসীন চিত্রকর কালে! কাজি দিয়ে ; 
কিছু বা যায় না মোছা স্বর্ণের লিপি, 
প্রুবতারকার পাশে জাগে তার জ্যোতিক্ষের লীলা! । 

__-শেষলেখা, ৭ নংখ্যক কবিত। 

রবীন্দ্রনাথের শেষ পধায়ের কাব্যের অন্ততম সুর বৈরাগ্য । » সংখ্যক 

কবিতায় কবির আজীবনের বাণীর সাধনার প্রতি কি গভীর টরাগ্য ও 

অনাসক্তি। মৃতুযু্জয়ী কবি, ছুঃখ-তেদনার, অশ্রিপরীক্ষায় আত্মন্মক্ূপের চরম 

পরিচয় লাভ করেছেন । তাই তার দৃষ্টি এত মোহমুক্ত__ 

বাণীর মৃরতি গড়ি 
একমনে 
নিজল প্রাঙ্গণে 

পিও পিগও মাটি তার 
যায় ছড়াছটি-_ 

অনি বৈরাগ্যে তার দিকবিহীন পথে 
তুলি নিল বাণীহীন রথে। 

পদাঘাতে পদাঘাতে জীর্ণ অপমানে 
শাস্তি পায় শেষে 
আবার ধূলিতে ঘবে মেশে । 

১১ সংখ্যক কবিতান কল! হয়েছে মৃত্যুর সত্য স্বক্পপের উপলদ্ধি হলে 

কঠোর ছুঃখের তপন্তা ও প্রবর্চনার উধ্বে শাস্তির অক্ষয় স্বর্গে উন্নীত হওয়া যাক্স-_- 

আসম্ৃত্যুর দুঃখের তপন্তা এ জীবন, 
সত্যের দারুণ মূল্য লাত কৰিবারে, 
মৃত্যুতে দকল দেনা! শোধ করে দিতে । 



২৩৮ রবীন্দ্রকাব্যের শেষ পধাক্স 

যতবার কবি মৃবতু/কে ভীতির সঙ্গে গ্রহণ করেছেন ততবারই তাঁর জীবনে 

জ্বটেছে অনর্থ পরাজয় । এই সব ভম্ম ও বিভীষিক1 অন্ধকারে মৃত্যুর ছলন। % 

যে এই ছলন! ভেদ করে সম্ভার সত্য-শ্বরূপের পরিচয় লাভ করে সেই পায়ু 

শাস্তির অক্ষয় অধিকার । এই কাব্যের ১৪ এবং ১৫ সংখ্যক কবিতাম্ম কবি 

যথাক্রমে মৃত্যুর স্বরূপ-_ 

ছুঃখের পরিহালসে ভরা । 
ভয়ের বিচিত্র চলছ বি-_ 
স্বত্যুর নিপুণ শিল্প বিকীর্ণ আধারে । 

এএবৎ বিচিত্র ছলনা জালের অন্তরালে স্যহির ছুরবগাহ রহস্য উপলান্ধর মাধ্যমে 

'স্থির প্রত্যয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন__ 

সত্যেরে সে পাক্স 
আপন আলোকে ধৌত অন্তরে অন্তরে | 
কিছুতে পারে না তাবে প্রবঞ্চিতে, 

অনায়াসে ষে পেরেছে ছলনা সহিতে 

সে পায় তোমার হাতে 

শাস্তির অক্ষয় অধিকার । 

এই ছুটি কবিত৷। সম্পকে শ্রদ্ধেছ শ্রাঞ্ুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন-_-“শেৰ 
।লেখা-র শেষ দুইটি কবিত। ববীন্দ্র-প্রতিভার অস্তিম রশ্মি বিস্ুরণ, মরণের তুর্তেগ্ 

৯ জটিলতার মধ্যে বিশ্বাসের পথ রচনার ছুঃসাধ্য ক্লেশ-সংকুল শ্রচেষ্টার বাণীরূপ ।”১ 

শেষ পর্যায়ের কবিতায় আমর৷ রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গীতে অপূর্ব একটি মিলন 
॥ অনুভব কর্পি। জীবন বা স্ৃতুযু কোনটিকেই তিন বর্জন করতে চান নি। একটি 

' সামগ্রিক অখণ্ড ধারণার মধ্যে উভয়েই বিধৃত হয়ে আছে । তাই শেৰ জীবনে 
অসীম বৈরাগ্যের মধ্যেও জীবনের প্রতি ভালবাসার পরিচয় কবি অকুষ্ঠভাবেই 
জানিয়ে দিয়েছেন__ - 

আমি চাহি বন্ধুজন যার! 
তাহাদের হাতের পরশে 
মর্তের অস্ভিম প্রীতিরসে 
নিয়ে যাব জীবনের চরম প্রসাদ 
নিয়ে বাব মান্থষের শেষ আশীবাদ ॥ 

- শেবলেখ।, ১* সংখ্যক কৰিতা। 

১. ড. গ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংল। সাহিত্যের কথা, পৃ. ২৪৫-২৪৩ 



বষ্ঠ অধ্যায় 

দার্শনিক জিজ্ঞাসা ও শেষপর্ধায় 

রবীন্দ্রনাথের সর্বাপেক্ষা বড় পরিচয় তিনি কবি । তবু তার কাব্যগুলি পাঠকালে 
আর একটি পরিচয় আমাদের বিস্মিত করে, তা হল তার খষি-সুলভ দার্শনিক 
দৃষ্টিভঙ্গী। আজীবন উপনিষদের ভাবরসে পুষ্ট রবীন্দ্রনাথ তার সমগ্র কাব্য- 
ধারায় ভারতাত্মার শাশ্বত বাণীকে নানাভাবে প্রকাশ করেছেন । বিদদ্ধজনের 

মতে- “রবীন্দ্রনাথের সমগ্র কবিজীবনের পরিণতি এই উপনিষদের ধারায় । 

ধর্ম প্রেরণা ও কবিপ্রেরণ। রবীন্দ্রনাথের সমগ্র জীবনে এক এবৎ অবিচ্ছেছ্য 1৮8) 
জীবনের উত্তর ভাগে রবীন্দ্রনাথের এই দার্শনিক চেতনা আরও গভীরতর 
হয়েছে । এই সময়ের কবিতায় রবীন্দ্রনাথের অধ্যাত্স-অনুভূতির সঙ্জে 
উপনিষদের স্থরের একটি সার্থক সমন্বয় দেখতে পাওয়া ঘায়। রবীন্দ্রনাথের উত্তর 
পর্বের কাব্যের দার্শনিক জিজ্ঞাসাকে কয়েকটি মৌলিক ধারণার ভিতিতে 

আলোচনা কর। ঘায়। 

১. সুর্য প্রশস্তি 

রাত্রির অন্ধকার বনিক ভেদ করে নবীন কুর্ধের উদয় রবীন্দ্রনাথের চেতনাকে 
শৈশব থেকেই আকৃষ্ট করেছে । এই অনস্ত রশ্মির মধ্যেই বিশুদ্ধ চৈতন্য- 

প্রবাহকে তিনি অনুভব করেছেন । বাল্যকাঁলে উপনয়ন সংস্কারের পর থেকেই 

সর্ষের এই মহিমান্থিত বূপটি তাকে আকর্ষণ করেছে । 

সবিতার স্বব্ূপ বর্ণনায় আমাদের প্রাচীন গ্রস্থগুলিও সরব-_ 

স্র্থ আত্মা জগতত্তদ্ঘ,ষশ্চ । 
সুর্ধ সমস্ত সচল এবং অচল পদার্থের আত্মা ।২ 

আবার এই খগবেদের ১৫০ স্ক্তে বল হয়েছে-_-স্থ্য উদ্দিত হলেই সমস্ত 

পদার্থকে দেখতে পাওয়] যায়, জানতে পারা ষায়। তিনি বিশ্বচক্ষু জাতবেদ] ॥” 

এই সবিতাই বিশ্ব সংসারের স্থপ্টিকারক এবং সমগ্র মানব-বুদ্ধির ধারক-_ 

১. ড. শশিভৃষণ দাশগুপ্ত, উপনিষদের পটভূমিকার় রবীন্দ্রমানস ( ১৩৯৮ ), পৃ ১৮ 
২. খগ.বেদ, ১১১৫১ সুভ 
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তৎসবিতুর্ বরেণ্য ভর্গে! দেবস্ত ধীমহি 
ধিয়ে। যো! নঃ প্রচোদয়াৎ ॥১ | 

উপনিষদের মধ্যেও নানা স্থানে স্যধষের ব্বর্ধপের বর্ণনা আছে । এখানেও, 

সবিতাকে প্রাণের উৎস বলে অভিহিত করা হয়েছে-__ 
য এবা সৌ তপতি তমুদ্গীথমুপাসীত ; উন্তন্ বা এষ প্রজাভ্য উদ্্গায়তি ॥, 

তর্থাৎ 'এই ধিনি তাপ দিচ্ছেন তাঁকে ভদ্গীথ (প্রণব ওকার ) বলে উপাসনা, 
করবে ; ইনি উদয়কালে প্রজাদের জন্য উদ্গীথ গানই করে থাকেন ।”২ 

প্রাচীন ভারতী্ব চিন্তাধারা রবীব্দ্র-কবিচিত্তকে সমধিক প্রভাবিত করেছিল ॥ 

তাই স্র্যকে কেন্দ্র করে তার চিস্তার মধ্যে এই দার্শনিকতারই অন্থবর্তন লক্ষ্য 

কর] যায় । পুরবী-র “সাবিত্রী” কবিতায় কবি কৃর্ধের মধ্যে একটি সর্বব্যাপী 

শক্তির কথা বলেছেন । আপন অন্তরাজ্মার সঙ্গে সর্ষে বিরাজিত অনস্ত আত্মার 

একটি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ অনুভব করেছেন-__ 

এ প্রাণ তোমারি এক ছিন্স তান, স্থবের তরণী 

আফুন্সোত মুখে 

হাসিয়? ভাসায়ে দিলে লীলাচ্ছলে, কৌতুকে ধরণী 
বেধে নিল বুকে । 

আশ্িনের রৌদ্রে সেই বন্দী প্রাণ হয় বিস্ফরিত 
উতৎ্কগ্টার বেগে, যেন শেফালির শিশিরচ্ছুরিত 

উত্স্ক আলোকে । 

তরঙ্গ হিলোলে নাচে রশ্মি তব, বিস্ময়ে পুরিত 
করে মুগ্ধ চোখ । 

কবি সুর্যের তমোনাশী জ্যোতি: স্বর্ূপকে উপলব্ধি করতে চেয়েছেন। উপনিষদের 
খবির মত তারও প্রার্থনা__“হে পৃষণ, হে পরিপূর্ণ. অপ্রাবৃণু, তোমার হিরণ্ায় 
পান্রের আবরণ খোলো । আমার মধ্যে যে গুহায়িত সত্য, তোমার মধ্যে তার 

অবারিত জ্যোতি: স্বরূপ দেখে নিই। আমার পরিচয় আলোকে আলোকে 

উদ্ঘাটিত হোক ।”৩ সুর্যের যে আলোক বিশ্ব-প্রকৃতিতে প্রাণ-স্পন্দন আনে, 
সেই আচোকই কবি মনের অন্ধকার দূরীভূত করে । এই আলোকের মধ্য 

৯৮ খগ বেদ্, ৩।৬২।১০ সুন্তু 

২* ছান্দোগ্য ভপনিবদ্, ১।৩।১ 

৩, বববীন্্ররচনাবলী ১৯ থণ্ড (বি. ভা. ১৩৬৩), পৃ. ৩৭৬ 



দার্শনিক জিজ্ঞাসা ও শেষ পধাক্গ ২৪৯ 

দিয়েই অসীম বিশ্বের সঙ্গে তার অন্তরাত্মার পারচম্ম নিবিড় হস্বেছে। কৰি 
তার স্থরের অভিসানের মধ্য দিয়ে আলোকের দেবতান্র কাছে আপন নত্য 

দ্বরূপের পনিচয় পাবার জন্য আকুলতা প্রকাশ করেছেন । কারণ আত্মার 

শ্ব্ূপের উপলব্ধির মধ্য দিয়েই চিত্তের মালিন্য দুরীভূত হয় এবং প্রাণে আসে 
শাস্তির ত্তব্ধতা__ 

দাও, খুলে দাও দ্বার, ওই তার বেল! হল শেষ, 

বুকে লও তাবে । 

শাস্তি অভিষেক হোক, ধৌত হোক সকল আবেশ 
অশ্লিউত্সধারে । 

দিনাস্ত-সংগীতধ্বনি স্থগন্ভীর বাজুক সিন্ধুর 
তরঙজের তালে ॥ 

ব্রবীন্দ্রনাথের এই “সাবিজ্রী” কবিতার ্র্য-বন্দনার সঙ্গে বিদগ্ধ সমালোচক 

বৈদিক খধষিদের চিস্তাব্র সাধর্ময লক্ষ্য করেছেন__-“€বদিক খধির। প্রকৃতির 

বস্তময় প্রকাশের মধ্যে চৈতন্যের সন্ধান পাইয়াছিলেন। সেই ভাবেন প্রেরণাই 
কবি ব্বীন্দ্রনাথের এই “সাবিত্রী” কবিতাটিকে প্রাণবন্ত করিয়াছে । কিম্তু 
সবিতার হে সত্তাটি কবির মানস-চক্ষে উদ্দিত হইয়াছে, তাহা মার্তও নহে, কুদ্রও 

নহে। তাহা আদিত্যের সংহার-মুক্তি নহে, ভয়ঙ্কর আবির্ভাব নহে-__তাহা। 
আলোকদীপ্ত তেজোময্স, জগতের সকল ভাব বস-ব্ূপ-গন্ধ শব্দ স্পর্শের মুল 
উৎস, তাহা জ্যোতিঃ ব্বব্ূপ 1৮৯ সুর্যের নিকট শেষ পধায়েন্র “সাবিত্রী 

কবিতার অঙ্ছরূপ প্রার্থনা করেছেন তার প্রথষ যুগের কাব্য প্রভাত-সঙ্গীত-এর 
“প্রভাত-উৎসব' কবিতায্__ 

ওঠো হে ওঠে নবি, আমানে তুলে লও» 

অরুণতকী তব পুর্বে ছেড়ে দাও, 
আকাশ পারাবার বুঝি হে পার হবে__ 
আমারে লও তবে, আমারে লও তবে ।। 

রবীন্দ্রনাথের এই আলোর মন্ত্রে দীক্ষা হক্সে গেছে একাস্ত বাল্যকালেই। তাই 
বাল্যজীবনেক্ন কথা প্রসঙ্গে তিনি বর্ণনা করেছেন &শশবে শীতের শেষ রাজ্রে 

১. শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, রবিরশ্ি পশ্চিমভাগ €«ম সং), পৃ ২৫২ 

রবীন্দ্রকাব্য --১৬ 



২৪২ রবীক্্কাব্যর শেষ পরায় 

অন্ধকারের আড়াল থেকে নবীন স্র্যের উদয় কিভাবে তাক সমগ্র ৫চতন্যাকে 

প্রভাবিত করত একথা তিনি নানা স্থানে ব্যক্ত করেছেন । শেষসপ্তক-এর 

ছেচলিশ সংখ্যক কবিভায় তিনি বলেছেন--- 

তখন আমার বয়স ছিল সাত। 

ভোরের বেলায় ঘদেখতেম জানালা দিয়ে 

অন্ধকারের উপরকার ঢাকা খুলে আসছে, 
বেরিয়ে আসছে কোমল আলো! 

নতুন-ফোট] কাটালি চাপার মতো! । 

প্রতিটি প্রভাত রি কাছে ছিল ম্বতন্ত্র, নৃতন। জীবনে জটিলতা বৃদ্ধির সঙ্গে 
সঙ্গে কবি অনুভব করেছেন" ইশশবের মত আব তেমন করে প্রভাতকে আহ্বান 
জানানোর অবসর হয় না। তাই জীবনে শেষ পর্বে উপনীত হয়ে তিনি জীবনের 

বোঝা ফেলে নৃতন হয়ে সেই চির-নৃতনের কাছে উপস্থিত হতে চেয়েছেন । 

পত্রপুট-এর দশ সংখ্যক কবিতায় কবি আত্ম-স্বপ্পের উপলব্ধির কথা 

বলেছেন । দেহের কামনার আবর্জনারাশি ও আবিল আববণে আত্মার 

মুক্তব্ূপ ঢাকা পড়েছে । প্রতিদিন প্রভাত্তে স্থযোদয়ের নির্মল জ্যোতিতে 
কবি মানুষের অন্তরতম সতার অন্বেষণ করেন, তথন দেহ ভার তার তুচ্ছ হয়ে 

যায়। তিনি অন্থভব করেন তান দেহের অণুপরমাণু সুর্যের তেজোময়্ সপ্্র 

অশ্থিকণাক্স গঠিত । ক্যর্ধের জ্যোতির কেন্দ্রে মান্ষের মহৎ স্বরূপকে উপলদ্ধি 
করছেন । এই কবিতাটির প্রেরণার কেন্দ্রে আছে উপনিষদের একটি মন্ত্র 

হিরগ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখম্ ॥ 
তত ত্বং পৃষন্নপাবুণু সত্যধর্মায় দৃষ্টয়ে ॥১ 

রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন-_ 

তখন মনে পড়ে, সবিতা, 

তোমার কাছে খষিকবির প্রার্থনা মন্ত্র, 

যে মন্ত্রে বলেছিলেন, হে পৃষণ, 

ততোমার হিরন্ময় পাত্রে সত্যের মুখ আচ্ছন্ন» 
উদ্মুক্ত কনে! সেই আবরণ । 

_ পন্রপুট, ১* সংখ্যক কবিত। 

১, ঈশোশপনিবদ্, ১৫ 



দার্শনিক জিজ্ঞাস ও শেষ পর্যায় 

এই প্রার্থন মআ্ত্র স্মরণ করে কবি ভার অন্তরের প্রার্থনা ব্যক্ত করেছেন--- 
বলি, হে সবিতা, 

সরিয়ে দাও আমার এই দেহ, এই আচ্ছাদন-_- 

তাই প্রকাশিত হোক আমার নিবাবিল দৃষ্টিতে । 

আমার অন্তরতম সত্য 

তোমার জ্যোতির স্তিমিত কেন্দ্রে মানুষ 

আপনার মহত্বরূপকে দেখেছে কালে কালে, 

বলেছে €ৎজনেছি আমরা অস্বতের পুত্র' 

বলেছে 'দেখেছি অন্ধকারের পার হতে 

আদিত্য বর্ণ মহান পুরুষের আবির্ভাব । 

_ পত্রপুট, ১* সংখ্যক কবিত। 

এই কবিতার সঙ্গে খষি কবির ঘোষণাটি স্মরণ কর যেতে পাবে 

শৃণ্বস্ত বিশ্বে অস্তন্ত পুভ্র1, আ যে ধামানি দিব্যন স্থু 

বেদাহমেতং পুরুষং মহাস্তম্ । 

আদ্দিত্যবর্ণৎ ভমসঃ পরভ্ভাৎ্। 

২৪৩ 

পত্রপুট-এব পনের সংখ্যক কবিতায় কবি আপন পুলককম্পিত অস্তরে আলোর 

অন্তরকে উপলব্ধি করেছেন । যে জ্যোতি দেহে স্যষ্টি বিলীন হয়েছিল সই 

আদি জ্যোতির সঙ্গে তার সত্তার একাত্মতা অনুভব করেছেন__ 

প্রথম প্রাণের বহি-উৎসব থেকে 

নেমেছে তেজোমম্নী লহবী, 
দিয়েছে আমার নাড়ীতে 

অনির্বচনীয়ের স্পন্দন । 

আমার ঠচৈতন্যে গ্রোপনে দিকেছে নাড়া, 

অনাদি কালের কোন অস্পষ্ট বার্তা, 
প্রাচীন সর্ষের বিরাট বাম্পদেহে বিলীন 

আমার অব্যক্ত সম্ভার রশ্মিম্ফুরণ । 



২৪৪ ন্ববীন্দ্রকাব্যের শেষ পরায় 

দুঃখে জর্জরিত পথভ্রষ্ই মাঙ্গবকে সমস্ত ভেদচিহ্ছের উধ্বে” পন্িজ্রাণ করতে 

পারেন সেই মহান পুরুষ, ধিনি কোন কাল-পরিধির গণ্ডীতে আবদ্ধ নন, তিনি 

চিরকালের মাচ্ছষ । সুর্ধের জ্যাতির আড়ালে কবি তাকেই দেখেছেন-_ 

হে মহান্ পুরুষ, ধন্য আমি, দেখেছি তোমাকে 

তামসের পরপার ছতে । 

অনিবাধভাবেই আমাদের মনে পড়ে যাক্স অজ্ঞানান্ধকানরের পানে উপনিষদ্- 

কথিত তেই আদিত্যবণ মহান পুরুষকে । 

রবীন্দ্রনাথ কামনা! করেছেন তার মন ঘমোহমুক্ত হোক । প্রভাত-ম্র্ষের 
জ্যোতিতে তম:-আবরণ ভেদ করে প্রকাশিত হোক সত্য এবং অন্ত । কবির 

আত্ম-শ্ষপের উপলন্ধষি হোক । শ্যামলী-র 'কালব্াজ্রে কবিতার মধ্যেও কবি 

সুর্যের আত্মার সঙ্গে নিজের অভিন্নতা অনুভব কনেছেন-__ 

চেতনার সঙ্গে আলোন রইল না কোনো ব্যবধান । 

প্রভাত স্যের অন্তরে 

দেখতে পেলেম আপনাকে 

হিরঘ্ময় পুরুষ ; 

ভিঙ্গিয়ে গেলেম দেহের বেড়া, 

পেরিয়ে গেলেম কালের সীমা, 

কবি উত্তর কাব্যের দিকে যত অগ্রসর হয়েছেন, ততই তিনি আত্মোপলব্ধির 
গভীরে প্রবেশ করছেন, কবি জীবনের প্রান্তে উপনীত হয়ে আসন্ন মৃত্যু 
ঘনায়মান অন্ধকারে গুপনিষদিক জ্যোতির্লোকে নিজেকে বিলীন করে চরম 
আহ্মোপলন্ধি লাভ করতে চেয়েছেন । মৃত্যু-দূতের আগমনে জীবনের নাট্যসাজ 
তার কাছে অর্থহনন মনে হচ্ছে । অবসন্ধ চেতনার গোধুএলবেলায় সমগ্র বিশ্বের 
উপর ঘখন নেমে আসে ঘন তমসার আবরণ তখন কবি সেই তামসের পরপাবে 
মহান্ জ্যোতির্নয় পুরুষকে নিজের মধ্যে অনুভব করতে চেয়েছেন 

হে পুষণ, সংহরণ করিয়াছ তব বশ্মিজাল, 

এবার প্রকাশ করে! তোমার কল্যাণতম কূপ, 

দেখি তারে ঘে পুরুষ তোমার আমার মানে এক । 
_ প্রান্তিক, * সংখ্যক কবিত' 
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রোগশব্যায় ব্যাধির বেদনায় কবির আত্মগত ক্রি জীবনের কুছেজিক বিশ্বের 

দৃষ্টি হরণ করছে । তখনও দেখ ঘায় কবি আপন পুরাতন প্রত্যয়ে দৃঢ় । তাই 
তার কণ্ঠে শোন! যায় খধির ন্যায় প্রার্থনা 

হে প্রভাত সুর্ষে, 

আপনাব্র শুভ্রতম ব্দপ 

তোমার জ্যোতির কেন্দ্রে হেব উজ্জ্বল ; 

প্রভাত ধ্যানেরে মোর সেই শক্তি দিয়ে 

করে! আলোকিত ; 

ছুর্বল প্রাণের “দস্য 

হিরণ্ময় এশ্বর্ষে তোমার 
দূর করি দাও, 

পরাভূত ব্ুজনীর অপমান-সহ | 
_রোগশব্যায়, ১৫ সংখ্যক কবিত। 

'আজীবন তিনি স্থ্যদেবকে আত্মার পরম আত্মীয় রূপে কল্পনা করেছেন । 

আত্মার লীলাভূমি এই মত্তযনিকেতনে জীবন যখন সমান্ত্ির প্রহব্র ঘোষণ! 

করছে তখনও তিনি অকুষ্টিত চিত্তে এই বিশ্বকে ভালবাসা জ্ঞাপন করেছেন 
এবং মহাযাজ্রার পুর্বে হুর্ধের অম্বত আলোক দেহ-মনকে অভিষিক্ত কৰে 
নিতে চেয়েছেন__ 

খুলে দাও হবার ; 

নীলাকাশ করো অবারিত ; 
কৌতুহলী পুমস্পগন্ধ কক্ষে মার করুক প্রবেশ ; 

প্রথম বৌদ্রের আলো। 

অর্বদেশে হোক সঞ্চারিত শিরায় শিরায় : 

এসম্জ্ত জন্মের সত্য একখানি বত্বহাবব্পে 

দেখি এ নীলিমার বুকে । 
_ ক্োগশষযায়, ৎণ সংখ্যক করেত! 

ব্রদ্ম আনন্দ-স্ব্ধূপ । এই বিশ্বত্রন্জাণ্ড তার সেই অনিঃশেষ আনন্দেরই প্রকাশ" 

“আনন্দাছ্ধ্েব খব্িমানি ভূতানি জায়স্তে আনন্দেন জাতানি জীবস্তি। আনম্দং 
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প্রশ্বস্তযভিসংবিশস্তি ।” অর্থাৎ ব্রহ্ম আনন্দ-স্ববন্প ; সই আনন্দ হতেই সমম্ই 
উৎপন্ন, জীবিত, সচেই এবং ন্দপাস্তরিত হচ্ছে । কবি তার সমগ্র প্রাণ মন ভরে 

এই আনন্দ উপভোগ করতে চেয়েছেন । এই আনন্দসাগরে তার ঠচতন্য 

পদ্রিপৃর্ণ মুক্তি পাবে । প্রভাত সুর্ধের আলোর উদ্ভাসে তিনি সেই শুদ্ধ আনন্দকে 
প্রত্যক্ষ করেছেন এবং তার সঙ্ষে আপন আত্মার একাত্মতা অন্ছভক 

করেছেন ।-_- রঃ 

হে চেতনা উত্ভালিয্া! উঠে । 

প্রভাত-আলোব সাথে 

দেখি তার অভিন্ন স্বরূপ ॥ 

শূন্য তবু সে তো শূন্য নয় । 

তখন বুকিতে পানির খষির সে বাণী-_ 

আকাশ আনন্দপুর্ণ না রহিত যদি 

জভতার নাগপাশে দেহ মন হইত নিশ্চল । 

কোহ্োবাণ্যাৎ কঃ শ্রাণাৎ 

ঘদেষ আকাশ আনন্দেো ন শ্যাৎ্খ। 

_-রোগশঘাায়, ৩৬ সংখ্যক কবিতা 

আরোগ্য কাব্যগ্রন্থ কবি মৃত্যু-রাত্রির অন্ধকারে শেষে প্রভাতের প্রসঙ্গ 

আলোয় “ছুঃখবিজয়ীর মৃত্তিতে আপনার সত্য স্বরূপকে প্রত্যক্ষ করেছেন । 
বিগত দিনের অনেক অনুভূতি কবির মনে জাগছে নৃতন করে। তাই 

আত্মোপলন্ধি ঘটেছে নবতরব্মপে। তিনি ঝধধিকবির ন্যায় প্রকাশ শক্তির 

প্রার্থনা করেছেন__ 

আমি শাস্ত দৃষ্টি মেলি নিভভৃতি প্রহরে 

পাঠায়েছি নিঃশব্দ বন্দন। 
সেই সবিতারে ধার জ্যাতিরূপে প্রথম মানুষ 
মর্ভের প্রাঙ্গণতলে দেবতার দেখেছে স্বব্মপ । 

মনে মনে ভাবিয়াছি, প্রাচীন যুগের 

বৈদ্দিক মস্ত্রের বাণী কণ্ঠে বদি থাকিত আমার 
মিলিত আমার ত্তব স্বচ্ছ এই আলোকে আলোকে 

_-আরোঙগায, ৩ সংখ্যক কবিতা 
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শেষ পরধাযে এসে শেষ যাত্রার সঙ্গীতের সঙ্গে কবির পরিপুণ্ণ চতন্য লাভের 
আকাভক্ষা ব্যক্ত করেছেন । তিনি ধবণীর প্রাণের আহ্বান শুনতে পেয়েছেন । 

ব্যাধিক্লান্ত নিস্তন্ধ প্রহরে তিনি অস্বতৈর অন্বেষণ করেছেন-_ 

বাহিরে শ্যামল ছন্দে উঠে গান 
ধরণীর প্রাণের আহ্বান ; 
অস্থতের উতৎসন্দোতে 
চিত্ত ভেসে চলে যায় দিগস্তের নীলিম আলোতে । 

-_মারোগ্য, « সংখ্যক কবিত। 

আরোগ্য-এর » সংখ্যক কবিতায় কবির ধ্যানতন্সয় দৃষ্টি সুষ্টিরহন্তের গভীর 
তলদেশকে স্পর্শ করেছে । কবি দেখেছেন স্যর বিরাট প্রার্ছণে অজানা নেপথ্য 

থেকে প্রকাশিত অগনিত গ্রহ-তারকার আলোকোৎ্সব। কবি অস্কভব করেছেন 

তিনিও ক্ষুত্র অশ্সি স্ফুলিঙ্গ ্বব্ধপ দেশ-কাল-পরিধির মধ্যে আবিভ্ভূতত হয়েছেন ।-_ 

বিরাট স্ঞষ্টির ক্ষেত্রে 
আতশবাজিব্প খেল! আকাশে আকাশে 
ক্র্য তার! লয়ে 
যুগষুগাস্তের পরিমাপে । 
অনাদি অদৃশ্ঠ হতে আমিও এসেছি 
ক্ষু্ঘ অশ্নিকণ। নিয়ে 
এক প্রান্তে ক্ষুদ্র দেশে কালে । 

সৃত্যুর সিংহদারে উপনীত হয়ে কবি অন্তরে দিব্য আনন্দ লাভ করেছেন । 

আদি জ্যোতির উৎস তার অন্তরে পূর্ণ ঠচতন্তের স্বরূপ উদ্ঘাটিত করেছে, 
অনুভব করেছেন তিনি অস্বতৈর অধিকারী ।-_ 

আলোকের অন্তরে ঘে আনন্দের পরশন পাই, 
জানি আমি তার সাথে আমার আত্মার ভেদ নাই । 
এক আদি জ্যোতি উৎস হতে 
চৈতন্তের পুণ্য শ্বোতে 
আমার হয়েছে অভিষেক, 
ললাটে দিয়েছে জস্সলেখ, 
জানায়েছে অস্বতের আমি অধিকারী ; 
পরম আমির সাথে যুক্ত হতে পারি 
বিচিআ্র জগতে 
প্রবেশ লভিতে পারি আনন্দের পথে । 

- আন্মোগ্য, ৩২ সংখ্যক কবিতা 
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আবার ৩৩ সংখ্যক কবিতাটিও কবির ওপনিষদ্দিক চিস্তার স্বাক্ষব্র বহন কনসছে। 

তার দৃষ্টির মোহ-আবরণ স্বচে গেছে । অন্ধকারের কুহেলিক! ভেদ কনে কবি 

হুর্খটযগুলের সর্বব্যাপী জ্যোতিকে উপলব্ধি করেছেন । এক অনস্ত প্রাণ-প্রবাহু 

যেন সংসারের সর্বত্র বিরাজ করছে । এই নিত্যের সম্যক পরিচস্ব কবি 
বিদায়েব্র আগে অনুভব করতে চেয়েছেন-__ 

এ আমির আবরণ সহজে "্খলিত হয়ে যাক; 

টেতন্যের শুভ্র জ্যোতি 

ভেদ করি কুহেলিকা! 

সত্যের অস্ত ব্ূপ করুক এ্রকাশ । 

সবমান্থষের মাঝে 

এক চির-মানবের আনন্দ কিরণ 

চিত্তে মোর হোক বিকিবিত । 

জন্মদিনে কাব্যটটি আত্মার অপরিমেয় রহস্য অনুসন্ধানের কাব্য । ৫ সংখ্যক 

কবিতায় কবি আপন আত্মার ক্রমাভিব্যক্তির প্রসঙ্গে বৈজ্ঞানিক বিবর্তনবাদের 

কথা বলেছেন। আবার জীবন ও মৃত্যু একই বিশ্বপ্রবাহের অক্গীভূত এই 
দার্শনিক প্রত্যয়েরও পর্রিচয় পাওয়া যায় । লক্ষকোটি নক্ষত্রের সুর্ষ-পরিক্রমার 

মধ্যে তারও স্থান আছে । কারণ স্যষ্টির আদ্িযুগে যে আলোকপ্রবাহ অসীম 

প্রাবিত করেছিল, সেই আলোকের একটি স্ফুলিক কবি আপন সত্ভাম্স অনুভব 
করেছেন ;: তাই জন্স-স্বত্যুর ছতরূপ তীব্র কাছে অর্থহীন । পৃথিবীর খণ 

স্বীকার করেও তিনি মৃত্যুর জন্য শাস্ত চিত্তে প্রতীক্ষা করছেন-__ 
আমারো আহ্বান ছিল বনিক সরাবার কাজে, 

এ আমার পরম বিন্ময় । 

সাবিত্রী পৃথিবী এই, আত্মার এ মর্ভনিকে তন, 

আপনার চতুর্দিকে আকাশে আলোকে সমীবরণে 
কুমিতলে সমুদ্রে পর্বতে 

কী গুঢ সংকল্প বহি করিতেছে সৃর্যপ্রদক্ষিণ 

যে বুহস্তন্যন্রে গাথা এসেছিহ্ু আশি বর্ষ আগে, 

চলে যাব কয় বর্ষ পন্রে। 

১৩ সংখ্যক কবিতায় কবি মহা অব্যক্তের্ অসীম টঠতন্যকে তমসেক্স পরপারে 

জ্যোতি বলে অভিছিত করেছেন । এই জ্যোতির উপলব্ধি হওয়ায় কবির দৃষ্টি 
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হয়েছে মোহ্মুক্ত। তিনি জীবনের স্বরূপ সম্বন্ধে সম্যক অবহিত হয়েছেন, 
তাই তিনি ঘোষণ। কবেছেন-_ 

স্ষ্টিলীল। প্রাজণের প্রান্তে দাড়াইয়া 
দেখি ক্ষণে ক্ষণে 

তমসের পরপার, 

যেখা মহা-অব্যক্তের অসীম চৈতন্তে ছিন্ন লীন । 

আজি এ প্রভাতকালে খধিবাক্য জাগে মোর মনে ॥ 

করে করো! অপাবৃত হে সুর্য, আলোক-আববুণ, 

তোমার অস্তব্তম পরম জ্যোতির মধ্যে দেখি 

আপনার আত্মার স্বরূপ । 

ঘে আমি দিনের শেষে বাস্ুতে মিশায় প্রাণবামু, 

ভস্মে যার দেহ অস্ত হবে, 

যাত্রাপথে সে আপন না ফেলুক ছায়া 

সত্যের ধরিয়া! ছল্মবেশ । 

রবীন্দ্রনাথের এই উপলব্ধির পাশাপাশি আমরা উপনিষদের খধষির উপলন্ধিকে 
স্থাপন করলে দেখতে পাব উভগ্নের চিন্তাধারার মূলে ভেদ সামান্যই__ 

বামুব্রনিলমম্বতমথেদং ভম্মাস্তং শারীরম্। 
ওম্ ক্রুতো' স্মর কৃতংস্মর ক্রুতো "্মর কৃতং স্মর | 

অর্থাৎ 'অনস্তর আমান প্রাণবামু মহাবাযুতে এবং এই শরীর ভন্মেতে মিলিত 

হউক । হে চিস্তাশীল মন! তুমি তোমার কৃত ও কর্তব্য বিষয় স্মরণ কর ।,১ 

নবপ্রভাতের নৃতন জ্যোতি প্রতিদিনই কবিকে নবছেতলা দান করেছে । 

মৃত্যুর দ্বার-প্রাস্তে উপনীত হয়ে কবির কামনা তার মর্ত্যজীবনের আসক্তির 
অবসান হোক; আত্মার সত্য-ম্বপ্ূপে উপলব্ধি হোক । এই আত্মোপলন্ধির 
কামনা কবি সারা জীবনই করেছেন, তবে শেষ পধায়ে এসে এই আকাঙ্ক্ষা 

'আবও তীব্রতর হয়েছে । শুদ্ধ চৈতণন্তের আধার ত্বব্দপ সবিতার উপাসনাও 

তাই শেষ পায়ের কবিতায় বারে বারেই লক্ষ্য করা ঘায়-_ 

১, ঈশোপনিধদ্, ১৭ 
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্ানিমার ঘন আবরণ 
দিনে দিনে পড়ুক খসিয়া 

অমর্তযলোকের দ্বারে 
নিত্রায়-জড়িত রান্রিসম । 

যে সবিতা, তোমার কল্যাণতম বূপ 

করে! অপাবৃত, 

সেই দিব্য আবির্ভাবে 
হেরি আমি আপন আত্মারে 

মৃত্যুর অতীত । 
_ জন্মদিনে, ২৩ সংখ্যক কবিতা। 

২৫ সংখ্যক কবিতায় কবি আত্মার মহিমাকে উপলব্ধি করার জন্য সবিতার কাছে. 
প্রার্থনা করেছেন যে, জাগতিক তুচ্ছতা, পাপ যা আত্মাকে আচ্ছন্ন করে থাকে 

তা থেকে তিনি যেন মুক্তি লাভ করতে পাবেন । সমগ্র চরাচবে ঘে অন্তহীন 
শাস্তি পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে কবি তাকে জীবনে আহবান জানাচ্ছেন__ 

আত্মার মহিমা যাহ। তুচ্ছতায় দিয়েছে জর্জরি 

শ্লান অবসাদে, তারে দাও দূর করি, 
লুগ্ত হয়ে যাক শুহ্যতলে 

ছ্যলোকের ভূ-লোকের সম্মিলিত মন্ত্রণার বলে । 

অন্থরূপ প্রার্থনা শুনতে পাই অথর্ববেদ-এর খষির কণ্ঠে। তিনিও প্রার্থন। 
করেছেন স্ধদেবের কাছে আত্মাকে পাপমুক্ত করার জন্য-_ 

যত আত্মনি তন্বাংৎ ঘোরং অস্ভি ঘদ্বা! 

কেশেষু প্রতিচক্ষণে বা । - 

সর্বে তদ্ব। চাপ হণ্মো বয়ং দেবস্তা 

সবিতা স্দয়তু । 

অর্থাৎ “হে জীব! গছ্যোতমান জ্ঞানপ্রেরক সবিতা দেব তোমাকে শ্রেম়োদ্দান' 
করুন; তাতে তোমার হৃদয়ে ও দেহে অন্থভুয়মান বা পরিদৃশ্টমান যে পাপ 

€ অজ্ঞাত রূপ ঘে ঘোর ) বিদ্তমান আছে অথব! তোমাকে শিরোভাগে মস্তিক্ষে 

বং দৃষ্টি সাধনভূত নেত্রে যে পাপ বিদ্যমান আছে, বাহা ও আভ্যস্তবীণ সেই: 
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সকল পাপন্ষে ভগবদশ্গ্রহ প্রার্থনাকারী অপহৃত করি। (দূর করতে সমর্থ 
হব) অর্থাৎ (জ্ঞান-প্রেরক সবিতা দেবতা ক্পা পরায়ণ হলে মন্ত্রশক্তি প্রভাবে' 
আমরা আমাদিগের সর্বপ্রকার পাপনাশে সমর্থ হব )।৯ 

রবীন্দ্রনাথ বাল্যকাল থেকেই একটি অখণ্ড চিত্প্রবাহ ও বিশ্বপ্রবাহকে 
জীবনে ও জগতে অঙ্কভব করেছেন। প্রথম যুগে ঘে চেতনা ছিল অস্ফুট, 

শেষ বয়সের কবিতাগুলিতে ০েব চেতনা আধ্যাত্মিকতা যুক্ত হয়ে অপূর্ব 

রসব্যগ্রনা স্যঙি করেছে । স্র্যোদয়ের শেষরাত্রির অপস্থয়যান অন্ধকারের সঙ্গে 
স্বত্যুতে আত্মার দেহবন্ধন মুক্তির তুলনা করেছেন। বদ্ধনমুক্ত আত্মা 

বিশ্বচৈতন্যের অতশীদার, তার এই দার্শনিক উপলব্ধির পরিচয় পাওয়া যায় স্ছ্্ব- 

প্রশস্তির মধ্যে । আজীবন নবীন ্র্যের উদয় মুহূর্ত তাকে নব নব ভাবনাক্ক 
উদ্ধুদ্ধ করেছে এবং দেশ-কাল-মুক্ত বিশুদ্ধ চৈতন্তের পরিচয় দিয়েছে । 

২, বিশ্বৈক্যবোধ, বিশ্বাক্মবোধ এবং উপনিষদের প্রভাব 

রবীন্দ্রনাথ একটি সর্বব্যাপী অথগ্ডতায় বিশ্বাস করতেন । তার এই বিশ্বা 

উপনিষদের পরম সত্তে বিশ্বাসের অনুরূপ । শেষ পর্যায়ে এসে কবির এই 

ওপনিষদিক বিশ্বাস আরও গভীরতর হয়েছে । সমগ্র জীবন ও বিশ্বপ্রকৃতিতে 

তিনি অনস্ভের পরিচয় পেয়েছেন এবং নিজের অস্তর-সত্তাকে এই অনস্তের সঙ্গে 

একাত্মরূপে উপলব্ধি করেছেন । বিশ্বস্টির অন্তরালে ঘষে একটি অখণ্ড এক্য 

বিরাজ করছে এই বিশ্বাস রবীন্দ্রনাথের স্বকীয় এবং তা উপনিষদের প্রভাবে 

উত্তরোতর বৃদ্ধিপ্রাপ্ধ হয়েছে । প্রথম জীবনের কাব্যগ্রস্থ প্রভাত সঙীত-এর' 

মধ্যেও এই স্থরটি শুনতে পাওয়1 ঘায়__ 

এই জগতের মাঝে একটি সাগর আছে 

নিস্তব্ধ তাহার জলরাশি, 

চারিদিক হতে সেথা অবিরাম অবিশ্রাম 

জীবনের শ্রেত মিশে আসি । 

১ অথববেদদ: ১।২।৩ 
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স্র্য হতে ঝরে ধারা, চক্দ্র হতে ঝরে ধা, 

কোটি কোটি তার! হতে ঝরে, 

জগতের যত হাসি ঘত গান ঘত প্রাণ 

ভেসে আসে সেই ন্োতোভবে-__ 

মেশে আসি সেই সিন্ধু 'পরে। 
_ প্রভ।ত-সঙ্গীত. অনস্ত জীবন 

এই কবিতাটির মূল স্থরের সে মুণ্ডক উপনিষদ-এর নিম্নলিখিত স্লোকটির রি 

ক্ষ্য করা যায়__ | 
যথা নছ্য: স্যন্দমানাঃ সমুদ্রেহ স্তৎ গচ্ছন্তি নামক্ূপে বিহায় । 

তথ। বিদ্বান্নাসরূপ। দ্িমুক্তঃ পরাৎ্পরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম ॥ 
'অর্থাৎ “প্রবহমান নদীসমূহ যেমন নাম ও ব্ধপ পরিত্যাগ করে সমুদ্রে অন্ত যায়, 
সেইরূপ বিদ্বান নাম ও রূপ থেকে বিষমুক্ত হয়ে পরাৎ্পর দিব্য পুরুষকে 
প্রাপ্ত হন ।১১ 

শেষ পধায়ের কবিতায় রবীন্দ্রনাথও ম্বীয় চৈতন্যকে আনন্দস্বরূপ অখগ্ড 

চৈতন্তে বিলীন করে দেবার জন্য প্রস্তত হয়েছেন । পুর্রবী-র “মুক্তি” কবিতায্স 
-বলেছেন__ 

সেদিন আমার রক্তে শুন। যাবে দিবসরাত্রির 

স্বত্যের নৃপ্পুতর ' 
নক্ষত্র বাজাবে বক্ষে বংশীধবনি আকাশ যাত্রীর 

আলোকবেণুর । 

সেদিন বিশ্বের তণ মোর অঙ্গে হবে রোমাঞ্চিত, 

আমার হাদয় হবে কিংশুকের রক্তিমালাঞ্ছিত, 

সেদিন আমার মুক্তি, ষবে হবে. হে চিরবাদ্ছিত, 
তোমার লীলায়, মোর লীলা,__ 

যেদ্দিন তোমার সঙ্গে গীতরক্গে তালে তালে মিলা । 

'আবার পুরবী-র “সাবিত্রী” কবিতায় বলেছেন__ 
দাও, খুলে দাও দ্বার, ওই তার বেলা হল শেষ, 

বুকে লও তারে । 

১, মুগুকোপনিষছ* ৩।২।৮ 
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শাস্তি-অভিষেক হক, ধৌত হ”ক সকল আবেশ 

অশ্ি উৎসধাবে । 

সীমন্ভে, গোধূলি লক্ষে দিয়ে। একে সন্ধ্যার সিন্দুর, 
প্রদোষের তার! দিয়ে লিখো রেখা আলোক-বিস্ফুর 

তার ন্সিগ্ধচভালে | 

দিনাস্ত-সঙ্গীত ধ্বনি স্থগন্ভীর বাজুক সিন্ধুর 
তরঙজের তালে ॥ 

শুধু শেষ পধায়ের কবিতায় নয় রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন যুগের বহু কবিতায় এই 

বিশ্বাত্মবোধ, বিশ্ব সৌন্দর্য ও রহন্তের স্থতীত্র অনুভূতি লক্ষ্য করা যায় । কবি 

বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম্যবোধের কল্পনা করেছেন । প্রথম যুগের কবিতায় 
মানসী-র “অহল্যার প্রতি-তে কবিন এই মনোভাবটিব্র পন্সিচয় পাওয়া যায় ॥. 
শাপমুক্তির পর অহল্যাকে উদ্দেশ্য করে কবিতাটি লিখিত । পাষাণময়ী অহল্যা 

এই পৃথিবীর সঙ্গে মিশে ছিল । এই বস্ুম্বরার আপাত চেতনাহীন জড়ত্বের: 
পশ্চাতে আছে মমতাময়ী মাতৃমৃত্তি। যিনি জীবকে বিপুল ন্েহে বক্ষে ধারণ 

করে আছেন ।-_- 

কী ম্বপ্রে কাটালে তুমি দীর্ঘ দিবানিশি, 
অহল্যা, পাষাণবূপে ধরাতলে মিশি, 

নির্বাপিত হোম-অশ্বি তাপসবিহীন 

শৃন্যতপোবনচ্ছায়ে? আছিলে বিলীন 
বুহৎ পৃর্ধীর সাথে হযে এক-দেহ, 

তখন কি জেনেছিলে তার মহাজ্সেহ ? 

ছিল কি পাষাণতলে অস্পষ্ট চেতনা ? 

জীবধাত্রী জননীর বিপুল বেদনা, 
মাতৃধৈর্ধে মৌন মুক স্থথ ছঃখ যত 

অন্ভব করেছিলে স্বপনের মতো 

ক্গ্ত আজ্মামাকোে ? 

সোনাব্তরী কাব্যগ্রন্থের «বক্ুদ্ধর1, “সমুন্দরের প্রাতি' প্রভৃতি কবিতায় বিশ্ব- 
প্রকৃতি ও বিশ্বমানবের সঙ্গে একাত্মতা অন্ছভবের আকাজক্ষা দেখা যায় । কৰি 

অন্ুত্ডব করেছেন বিশ্ব প্রকৃতির সঙ্গে তার সম্পর্ক জন্মাস্তরের ॥ অতীতে তিন্দি 
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এই বিশ্বের সঙ্গে একদেহে লীন হয়ে ছিলেন। এই অন্ুভূতিই আছে কবির 
বিশ্বাক্মবোধের মূলে । ছিন্ন পত্রাবলী-র পত্রগুলির মধ্যেও কবির এই অহ্ভূতির 
প্রকাশ লক্ষ্যণীয় । ৭সমুদ্রকে তিনি আদি জননী আখ্যা দিয়েছেন । তাই 
সমুদ্রের কল্লোলে তার পুর্বস্বৃতি জাগ্রত হয়ে উঠেছে__ 

মনে হয়, যেন মনে পড়ে 
যখন বিলীনভাবে ছি ওই বিরাট জঠবে 

অজাত ভুবনজ্ণ মাঝে, 

সেই জন্ম-পুবের স্মরণ, 
গর্ভস্থ পৃথিবী 'পরে সেই নিত্য জীবন স্পন্দন 

তব মাতৃহৃদয়ের-__অতিত ক্ষীণ আভাসের মতো! 

জাগে যেন সমস্ত শিরায়, 

_ সোনার তরী” “সমুদ্রের প্রতি” 

'চতালি-র “মধ্যাহন* কবিতার মধ্যেও কবির এই বিশ্বপ্রকতির সঙ্জে একাত্মা র 

মনোভাবটি লক্ষ্য করা ঘায়। আদি যুগে সমগ্র বিশ্ব-প্রকৃতিতে আদিম আনন্দ- 

রস পানের স্বৃতি তার মনে উদয় হচ্ছে । 

প্রথম যুগের এই অনুভূতি শেষ পধায়ে এসে আরও গভীরতর ও নিবিড়তর 

হয়েছে । জীবন থেকে বিদায় যখন আসন্ন তখন তিনি পৃথিবীর ধুলিতে প্রণতি 
আনাচ্ছেন এবং মাটির সঙ্গে একাত্ম হতে চাইছেন । তেষ জীবনের কবিতায় 
আক্ষরিক অর্থে ই তার ম্বত্তিকাশক্তি লক্ষ্য কর যায় । পুররবী-র “মাটির ভাক" 
সকবিত/র মধ্যে এই একাত্মার আকুতি লক্ষ্যণীয় ।__ 

আজকে মাঠের ঘাসে ঘাসে 
নিঃশ্বাসে মোর খবর আনে 

কোথায় আছে বিশ্বজনের প্রাণ, 

ছয় ধতু ধাম আকাশ-তলাম্স, 

তার সাথে আব আমার চলায় 

আজ হতে না রইল ব্যবধান । 

'বিশ্বপ্রক্কতির সঙ্ে রবীন্দ্রনাথের পরিচয় নিবিড় । বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে বিশ্ব- 

মানবের যোগে স্ষ্টি সম্পূর্ণ তা লাভ করে। বনবাণী কাব্যগ্রন্থে কবির সঙ্জে 
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উদ্ভিদ ও প্রাণী জগতের আত্মীয়তা আবও ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছে । এই আত্মীম্তার 
মধ্য দিয়ে তিনি মুক্তির আম্বাদ পেয়েছেন। তীর মুক্তি-চিস্তা জীবনকে 
অন্বীকারের মধ্যে নয় বরং বিশ্বপ্রকৃতি এবং জীবনের বন্ধন শ্বীকান করে। 
বনবাণী কাব্যগ্রশ্থে কবি তার এই মুক্তি চিস্তাকেই বূপাক্িত করেছেন । “ই 

গাছগুলো! বিশ্ব বাউলের একতারা, ওদের মজ্জায় মজ্জামম সরল করের কাপন। 

ওদের ভাজে ভালে প।তান পাতায় একতাল। ছন্দের নাচন । যদি নিস্ঞব্ধ হয়ে 

প্রাণ দিয়ে শুনি তাহলে অস্তরের মধ্যে মুক্তির বাণী এসে লাগে। মুক্তি সেই 
বিরাট প্রাণ সমুদ্রের কৃলে» যে-সমুক্রের উপরের তলায় সুন্দরের লীল! রঙে রঙে 
তরজ্গিত, আর গভীরতলে "শান্তম্ শিবম্ অদৈতম্" । নেই স্থন্দরের লীলায় 
লালস1! নেই, আবেশ নেই, জড়তা নেই, কেবল পরমা শক্তির নিঃশেষ আনন্দের 

আন্দোলন । «এতন্তেবানন্দস্ত মাত্রানি” দেখি ফুলে ফলে পল্লবে ; তাতেই 

মুক্তির ব্বাদ পাই + বিশ্বব্যাপী প্রাণের সঙ্গে প্রাণের নির্শল অবাধ মিলনের বাণী 
শুনি ।”১ নিখিল প্রাণের তরজজ এই বনপ্রক্তির মধ্য দিয়ে প্রকাশ পাচ্ছে । 

বনের বাণীই আদি প্রাণের বাণী । কবি নিজ সত্তাক্সও সেই প্রাণকে অস্ভব 

করেছেন 1 
...যে জীবন 

মরণ তোরণদ্বার বারশ্বার করি উত্তরণ 

যাত্রা করে যুগে যুগে অনস্তকালের তীর্থপথে 

নব নব পাস্থশালে বিচিত্র নুতন দেহরথে, 
তাহারি বিজয্মধবজ। উড়াইলে নিঃশক্ক গৌরবে 

অজ্ঞাতের সম্মুখে দাড়ায়ে । 

__-ৰনবাণী, 'বৃক্ষবন্দন।” 

সমগ্র বিশ্ব-স্গ্রির পশ্চাতে ববীন্দ্রনাথ এক নৃত্যচঞ্চল নটরাজের কল্পনা করেছেন । 

তার এক পদক্ষেপে পুরাতনের ধ্বংস এবং অন্য পদক্ষেপে নৃতনের আবির্ভাব । 

এই নৃত্যের বেগে ছুরস্ত যৌবনের আবির্ভাব হবে এবং ঘৌবনই বকে 
আনবে মুক্তি ।-- 

নটবাজ, আমি তব 

কবি-শিশ্তয, নাটের অঙ্গনে তব মুক্তিমন্ত্রলব। 

১. ৰনবাণী, ভূমিকা, রবীন্দ্ররচনাবলী ১৫ খণ্ড ( বি. ভ!. ১৯৬৮ ), পৃ ১১৩ 
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তোমার তাগুবতালে কর্ষের বন্ধন গ্রস্থিগুলি 

ছন্দ বেগে স্পন্দমান পাকে পাকে সগ্য যাবে খুলি ; 

সর্ব অমঙ্গল সর্প হীনদর্প অবনত্তর ফণা 

আন্দোলিবে শাস্ত লয়ে । 
__-নটরাজ খতুরজশালা, “ডদ্বোধন' 

পর্রিশেষ এব ধ্প্রাণ কবিতার মধ্যেও কবি এক সর্বব্যাপী প্রাণের উপলক্ষি'। 
করেছেন । ব্ছ লক্ষ বর্ব্যাপী অনস্ত কাল-প্রবাহে প্রাণের যাত্রা । এই ধরণীও 

লেই প্রাণকে ধারণ করে আছে এবং অসীমের আরতিতে সেই প্রাণকে প্রকাশ 
করছে; পৃথিবীর এই প্রাণ প্রকাশ ব্যাহত হলে সমগ্র সৃষ্টি হয়ে পড়বে শ্রীহীন। 
তাই এক অখণ্ড প্রাণবন্ধনে সমগ্র চরাচর বাধা ।__ 

বহু লক্ষ বর্ষ ধরে জ্ঘজলে তারা, 

ধাবমান অন্ধকার কাঁলন্বোতে 

অগ্নির আবর্ত বরে ওঠে । 
সেই শ্রোতে এ ধরণী মাটির বুদ্বুদ্ ; 

তারি মধ্যে এই প্রাণ 

অণুতম কালে 
কণা তম্ শিখা লয়ে 

অসীমের করে সে আরতি । 

সে না হলে বিরাটের নিখিল মন্দিরে 

উঠত না শঙ্খধবনি, 

মিলত না ষাত্রী কোনোজন, 

আলোকের সামমজ্ত্র ভাষাহীন হয়ে 

রইত নীরব । 

কবি ঘতই জীবনের উত্তর প্রান্তে অগ্রস্র হয়েছেন ততই তার অখণ্ড এক্যের 

ধারণাটি দৃঢ়তর হয়েছে । পৃথিবীর ব্রপ-রস-গন্ধ তাকে প্রবলভাবে আকর্ষণ 
করেছে ; আবার তিনি নিজ অন্তর সতায় অসীমের প্রকাশ অনুভব করেছেন 

এবং নিজ প্রাণকে তিনি অনস্তের মধ্যে প্রসারিত বলে উপলন্ধি করেছেন । 
আনন্দ ও অস্ত-ম্বর্ূপ যে অথগড টচতন্থ, তার মধ্যে তিনি তার ঠচতন্তকে উৎসর্গ 
করার জন্য জীবন শেষের দিনগুলিতে উতস্কভাবে অপেক্ষা করেছেন । 
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ভার এই অখগ্ুতার ধারণায় কোন ছেদ ব। মাপ্তি স্থান পাক্স নি। কারণ ছে 

যা আছে তা রূপাস্তর্ন মাত্র । তা! না হলে সমগ্র স্যষ্টি অর্থহীন হয়ে পড়ত-_ 
যত গ্রহনক্ষত্ের 

দুর হতে দুর্রতর ঘ্র্ণ)মান ভ্ভরে ত্ভরে 
অগণিত অজ্ঞাত শক্তির 

আলোড়ন আবর্তন 

মহাক1ল সমুদ্রের কূলহীন বক্ষতলে, 

সমম্ডই আমার এ ঠচেৈতন্যের 

শেষ স্স্ঘ্ আকম্পিত রেখার এধাবে । 

অসীমের অসংখ্য ঘা কিছু 

সভায় সভাক্স গাথা 

প্রসারিত অতীতে ও অনাগতে । 

নিবিড় সে সমস্তভের মাঝে 

অকস্মাৎ আমি নেই, 

এ কি সত্য হতে পারে । 

_ পুশ্চ, "মৃত্যু 
রুবীন্র-কবিমানসের অন্বেষণে শেষ সন্তক কাব্যগ্রশ্থেন একটি [শেষ মুল্য 
আছে । কবি জগৎ ও জীবনকে উপভোগ করেছেন এবং সীমার বন্ধনের 

মধ্যেই পেয়েছেন অসীমের ইঙ্গিত । অনস্ত লীলাময়ের লীল। তিনি উপলন্কষি 

করেছেন এবং নানা বপে-রসে ও ব্যঞনায় কাব্যে ব্ধপাস্িত করেছেন । কিন্ত 

শেষ-সন্তক-এর সুগে পৌছে কবির উপলন্ধির পরিবর্তন হয়েছে । “এখন 

হইতেই এই লীলা-বরসিক ভগবান কবির নিকট তাহার হৃদয়বিহারী আত্মাক্স 
রূপাস্তরিত হইয়াছেন । চঞ্চল লীলাবহন্য এখন আর তাহার মুগ্ধ বিস্মক্ক 

উৎপাদন কনে না, প্রত্যক্ষ উপলব্ধির শান্ত গাভীী্ধে হৃদয় এখন পরিপূর্ণ ॥ 
আত্মা অসীম ও অনস্ত এবং মানবদেহে আবদ্ধ হইলেও বিশ্বাখ্মার অংশ । 

তাই বিশ্বজগতের সঙ্গে তাহার অস্তরতম যোগ । মানুষের এই অস্তরতম 
সত্তার__-এই আত্মার বিস্মিত উপলন্ধষিই নানাভাবে কবি শেষ জীবনের কাব্যে 

ব্যক্ত করিয়া গিক়্াছেন | শেষ সপ্তক থেকেই কবির উপনিষদিক চেতনা ও 

১. ভ. উপেক্্নাখ ভট্টাচাধ, রবীক্দ্র কাব্য পরিক্রমা € ১৩৬৪ ), পৃ" ৫৮৩ 

রবীজ্জকাব্য--১৭ 
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আঘ্ম-সমীক্ষ। আরও গভীবতর হয়েছে এবং পরবত্তা কাব্যশুলিতে এই চেতনা 

নব নব রূপে উদ্ভাদিত হয়েছে । চার সংখ্যক কবিতায় কবি বলেছেন যে 

এই জগতের বাহক তৌন্দযে তার মন আবিষ্ট হয়ে পড়েছিল; এখন তার 

ঘোর-ভাডা চোখ স্ুস্পষ্টের মধ্যে জেগে উঠুক । যে অস্তিত্বের ধারা সমগ্র 

জগত্বব্যাপী প্রবাহিত, কবি সেই সর্বব্যাপী চৈতন্যের মধ্যে নিজ ঠচতন্যকে লীন! 
করে দেবার জন্য উতৎ্স্থক-_ | 

চারদিক থেকে অস্তিত্বের এই ধার 

নানা শাখায় বইছে দনেরাভ্ে | 

আক ডুব দেব এই ধারার গভীরে ; 
এর কলধ্বনি বাজবে আমার বুকের কাছে 

আমার রক্তের মৃহুতালের ছন্দে । 

এর আলোছায়ার উপর দিয়ে 

ভাসতে ভাসতে চলে যাক আমার চেতনা 

চিস্তাহীন তর্কহীন শাস্্রহীন 

মৃত্যু-_ মহাসাগর সংগম 

কবি স্থির অন্তরালে এক নিলিপ্ত উদাসীন মহাকালের কল্পনা করেছেন, 
ঘিনি জন্ম এবং মৃত্যুতে, ধ্বংস এবং স্যশ্রিতে একই আনন্দ ভোগ করে থাকেন । 

কবি সেই আনন্দকে উপলন্ধি করতে চাইছেন এবং সেই মহাকালের কাছে 

আশ্রক্স চাইছেন-_ 

হে নিশম, দাও আমানে তোমান এ সন্গ্যাসের দীক্ষা। 

জীবন আর মৃত্যু, পাওয়া আর হারানোর মাধখানে 

তেখানে আছে অক্ষুন্ধ শাস্তি 

সেই স্যষ্ি-হোমাশ্থি শিখার অস্তরতম 
স্তিমিত নিভভতে 

দাঁও আমাকে আশ্রয় । 

--শেষ-সপ্তক, সাত সংখ্যক কবিতা 

আট সংখ্যক কবিতায় কবি মোহ্মুভ্ হবার কামনা জানিয়েছেন । কত 
নামহীন রূপকার তাদের স্বাক্ষর রেখে গেছে ভাবীকালের দরবারে কিন্ত 
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খ্যাতিকে তারা বিস্বতির পবিত্র অন্ধকারে সমর্পণ করেছিলেন। কবিও 
বিশ্বব্যাপী নামহীন আনন্দের মধ্যে নিরহৎকার মুক্তি কামনা করেছেন» 

সেই অন্ধকারকে সাধনা করি 
যার মধ্যে স্তব্ধ বসে আছেন 

বিশ্বচি্রের দপকার, ঘিনি নামের অতীত, 

প্রকাশিত যিনি আনন্দে । 

কবি নিরাসক্ত হয়ে কাজ করার সাধনা করেছেন । আমাদের প্রাচীন 

শান্্াদিতে এই সাধনার পরিচয় পাওয়। যায়-__. 

কুর্বন্েবেহ কর্মানি জিজীবিষেৎ সাতং সমাঃ১ 
বা 

কর্মণ্যেবাধিকারত্তে মা ফলেষু কদাচন ।২ 

ভারতীয় এতিহ্ের মধ্যে নিহিত যে কর্মের আদর্শ, তাকে তিনি জীবনে 

সর্বতোভাবে গ্রহণ করেছিলেন ; তাই কর্মেই তিনি মুক্তির ন্বরূপটি প্রত্যক্ষ 
করেছিলেন ॥ 

পঁমত্রিশ ও ছন্দ্রিশ সংখ্যক কবিতান্ম কবি মানব-সত্তার অনস্ত মহিমা 

কথা ব্যক্ত করেছেন । দেহবছধ সুখ ছুঃখময় জীবনে আমরা কখনও কখনও 

দেহাতীত ও জীবনাতীত রহস্তের ইঙ্গিত পাই । বিশ্ব-প্রকৃতির নানা লীলা- 

বৈচিত্র্যের মধ্যেও আমরা মাঝে মাঝে নিত্য প্রাণের অস্তিত্ব অনুভব করি ।-_ 

অঙ্গের বাধনে বাধাপড়া আমার প্রাণ 

আকন্মিক চেতনার নিবিড়তাম্ম 

চঞ্চল হয়ে ওঠে ক্ষণে ক্ষণে, 
তখন কোন্ কথা জানাতে তার এত অধৈষ । 

_€ঘে কথ দেহের অতীত। 
_-শেব সপ্তক, পয়ন্রিশ সংখ্যক কবিত। 

আবার ছন্িশ সংখ্যক কবিতায় বিশ্ব-প্রকতির নানাক্দপের মধ্যে বিশ্বের 

নিত্যকালের মর্শবাণী শুনতে পাচ্ছেন। দেই অশ্রুত বাণী £ষন সর্ব-চরাচরে 

তার অস্তিত্ব ঘোষণ। করছে ।-_ 

১, ঈশোপনিষদ্, ২ 
২. শ্রামভ্ঞগবদ্গীতা, ২1৪৭ 
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কাজ ভোলা এই দিন 

উধাও বলাকার মতো 

লীন হয়ে চলেছে নিঃসীম নীলিমায় | 

ঝাউগাছের মর্শরধবনিতে মিশে 

মনের মধ্যে এই কথাটি উঠছে বেজে, 

“আমি আছি" । 

শেষ সপ্তডক-এর প্রায় প্রতিটি কবিতাব্র মধ্যে বিশ্বরহন্যেক মধ্য দিয়ে আত্ম- 

স্বব্ূপের উপলব্ধি এবং ক্ষুদ্র খণ্ড সৌন্দর্যের মধ্যে অখণ্ড বিরাটের স্পর্শ লাভ 

কর! যায় । বীথিক। কাব্যগ্রন্থে রবীন্দ্র-কবিমানস আত্মঘো পলন্ধি এবং একাত্ম-বোধ 

অনুভূতির আরও গভীরে প্রসারিত ॥ স্থষ্টিরহস্য, বিশ্ব-নিসর্গ ও মানবের 

সত্য পরিচক্স, পরিবর্তনের অন্তরালে নিত্য সত্যের লীলা! এবং নিজ জীবনে 
স্বরূপ অন্বেষণ স্থগভীর দার্শনিকতার সঙ্গে এই গ্রন্থের কবিতাগুলিতে আত্ম- 

প্রকাশ করেছে । বিদগ্ধজনের মতে “ইহা কবি-মানসের কাব্য-দর্শন যুগের 

চরম দান” ।১৯ এই কাব্যগ্রস্থটির একটি টবশিশ্ট্য হল গভীর দার্শনিকতার সজে 
উচ্চাঙজের কবিকল্পন।র সমন্বয় । এই কাব্যে কবির একটি গভীর স্থির প্রত্যয়ের 
পরিচয় পাই। কবি এই বিশ্বরহস্তের মূলে প্রবেশ করেছেন। এই নিত্য 

প্রবহমান বিশ্বপ্রবাহের সঙ্গে একযোগে কবি-জীবনের প্রবাহ অনাদিকাল 

থেকে প্রবাহিত হয়ে আসছে । “অতীতের হায়” কবিতারটিতে অতীত, 

ভবিস্কৎ এবং বর্তমান এক হয়ে মিশে গেছে কবির চিভে। প্রতিটি মুহ্র্ত 
অতীতের গর্ভে লীন হয়ে যাচ্ছে । অতীত এবং বর্তমানের মিলিত ইতিহাসই 

হচ্ছে বিশ-ইতিহাস। এখানে কবি অতীতকে স্থদক্ষ শিল্পীর সঙ্গে তুলনা 

করেছেন, যে শিল্পী জীবনের অসংখ্য ঘটনাবলীকে গ্রহণ-বর্জনের মধ্য দিয়ে 

বিশ্বকাব্য রচন! করে চলেছেন। কবিও দেই প্রশান্ত মন ও নিলিগু দৃষ্টি 
কামনা করেছেন -_ 

বূপমস্ম বিশ্বধার। অবলুপ্ত প্রায় 

গোধুলিন্ ধুসর আবরণে, 

অতীতের শূম্যতার স্ষ্টি মেলিতেছে মোর মনে । 

৪ শূন্য ততো! মকুমাজ্ নয়, 

এ ঘে চিত্তময় ; 

১. ড. উপেক্্রনাথ ভট্টাচার্য, পবীন্দ্রকাবা পরিক্রমা (১৩৬৪), পু ৫৯২ 
সপ 
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কবি চিত্তে দবৈতাছৈতের ছন্ব খুচে গেছে । কবি পরম “এক”-এব মহিমা 
উপলব্ধি করতে পেনেছেন। জীবনের আশা-নৈরাশ্টের হন্বক্ষুন্ধ কামনা 
সমন্তকেই কবি অনস্তেত সজে সম্পকিত অগ্ভুভব করেছেন। তাই তার 
চিভ্তরাজ্যে শাস্তি বিরাজমান ।-_ 

নাই সুখ ছুঃখ ভয়, আকাভজক্কা বিলুপ্ত হল সব,__ 

আকাশে নিম্তন্ধ এক শাম্ত অক্রভব, 

তোমাতে সমস্ত লীন, তুমি আছ একা 

আমি-হীন চিত্তমাঝে একাস্ত তোমারে শুধু দেখা । 

হশ১ 

- বীধিকা, ধ্যান 

“নব পরিচয়” কবিতায় কবি আত্মস্বক্পের উপলব্ধি করেছেন এবং মানব- 

জীবনকে নিত্যমুক্ত, নিরাসক্ত এবং অনস্তের অংশবূপে অন্কভব করেছেন । 

মানবজজীবনে কবি অনস্ত যৌবনের পরিচয় পেয়েছেন । যে সত্য এ সংসারের 

সীম। অতিক্রম করে অতীতে অনাগতে বিস্তত এবং ঘে মানবসত্তা ম্বৃত্যু 
অতিক্রম করে ম্বতুয্ডয়, কবি সেই সত্য এবং চিরমানবের অস্তিত্ব আপন 

অন্তরে অনুভব করেছেন । মানবের প্রাণ সংসারের সুখ-দুঃখের অধ্য দিয়ে 

আনন্দময়ের অভিসাবী-_ 
এ সংসারে সব সীম! 

ছাড়ায়ে গেছে ঘে মহিম। 

ব্যাপিয়া আছে অতীতে অনাগতে, 
মরণ করি অভিভব 

আছেন চির যে মানব 

নিজেরে দেখি সে পথিকের পথে। 

পত্রপুট-এর কবিতাগুলিও বিশ্বস্গ্টির অপরিসীম রহুম্য ও মানবসভার 
চিরস্তন মহিম। প্রকাশ করেছে । কোন তোন কবিতায় ক্ষুদ্র জাগতিক স্থথ-ছুঃখ 

কি মহিমান্থিত রূপ পরিগ্রহ করে তা অপুর্ব দার্শনিকতার সঙ্গে উপস্থাপিত 

কর। হয়েছে ॥ 

ছয় সংখ্যক কবিতায় কবি আত্মাকে বহিরাবরণ-সুক্ত বূপে দেখতে 
চেয়েছেন ॥। ঈশ্বরের কাছে কবি প্রার্থনা জানাচ্ছেন তিনি যেন কবির 
আত্মোপলন্ধির পথে বাধাবিত্ম দূর করে দেন। এখানে কবি আপন সত্াকে 

পথিকক্ষপে গ্রাবং পরমাত্মাকে অতিথিবৎসল-ব্পে কল্পনা করেছেন । 
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মানুষ নানা উপকরণের হুর্গ গড়ে জীবনের এই পাস্থশালাকেই সত্য জ্ঞান কনে, 

কিন্তু এই রূপ তো মানুষের প্রকৃত রূপ নয়। মানুষ ভগবানের অংশ অন্ত 

সভার অধিকারী-__ 

আপনাকে চেনার সময় পায় নি লে, 

ঢোকা ছিল মোটা মাটির পর্দায়; 

পর্দা খুলে দেখিয়ে দাও হে, সে আলো” সে আনন্দ, 

তোমারই সঙ্গে তার রূপের মিল । 

তোমার যজ্ঞের হোমাশ্রিতে 

তার জীবনের স্থথ ছুঃখ আহুতি দাও, 

জ্বলে উঠক ততেজের শিখায়, 

ছাই হোক যা ছাই হবার । 

হে অতিথি-বৎসল 

পথের মান্গবকে ডেকে নাও ঘরে, 

আপনি ঘে ছিল আপনার পর হয়ে 

সে পাক আপনাকে ॥ 

আট সংখ্যক কবিতায় কবি স্ষ্টির ক্ষুদ্রতম অংশের প্রতিও শ্রদ্ধা ও 

ভালবাস! নিবেদন করেছেন । স্থষ্টির নগণ্য অংশও নিরর্থক নয়, তা যত 
ক্ষুদ্রই হোক, তা! গভীব ইঙ্গিতময় । একটি নাম-নাজানা ফুলের অস্তিত্ের 

মধ্যে কবি অনস্তকালের বিশ্ব-স্যষ্টির রহস্যাকে উপলন্ধি করেছেন,__ 

লক্ষ লক্ষ বৎসর এই ফুলের ফোটা-ঝরার পথে 

সেই পুরাতন সংকল্প রয়েছে নূতন, রফ্েছে সজীব সচল, 
ওর শেষ সমাপ্ত ছবি আজও দেয় নি দেখা । 

এই দেহহীন সংকল্প, সেই বেখাহীন ছবি 
নিত্য হয়ে আছে কোন্ অদৃশ্টের ধ্যানে ! 

ঘষে অদৃশ্ট্ের অন্তহীন কল্পনায় আমি আছি, 
যে অদৃশ্তটে বিধৃত সকল মানুষের ইতিহাস 

অতীতে ভবিষ্যতে । 
তের সংখ্যক কবিতায় কবি আপন হৃদয়ের সুস্্র অনুভূতিগুলি কি পরিমাণ 

ভার কবিসত্বাকে রসসিক্ত করেছে এবং সমগ্র বিশ্বের জীবনধারার সঙ্গে 
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কিরূপে সম্পর্ক স্থাপন করেছে তাই ব্যক্ত করেছেন । এই চিত্তবৃতিগুলিকে 
কবি 'হৃদয়ের অসংখ্য অনৃশ্ত পত্রপুউ” বলে আখ্যাত করেছেন । মনের এই 

স্চ্ষ্ব অন্ুভূতিগুলিতে ধরা পড়েছে বস্তর অতীত সত! এবং অশ্রুত গানের ছন্দ । 

কবি অন্তভব করছেন জীবনের লীল৷ সাঙ্গ হয়ে আসছে তাই তার আত্মার 

সেই সমস্ত দান যা অখণ্ড এক্যের প্রকাশক, তা কার হাতে সমর্পণ করবেন ?__ 

আমার এই পত্রদৃত গুলির সংবাহিত দিনরাত্রির যে সঞ্চয় 
অসংখ্য অপুর্ব অপরিমেয় 

ঘা! অখগ্ড এক্যে মিলে গিয়েছে আমার আত্মরূপে, 
যে রূপের দ্বিতীয় নেই কোনোখানে কোনো কালে, 

তাকে রেখে দিয়ে যাব কোন্ গুণীর কোন্ রসজ্ঞের 

দৃঙ্ভির সম্মুখে, 

কার দক্ষিণ করতলের ছায়ায়, 

অগণ্োর মধ্যে কে তাকে নেবে ক্বীকার করে। 

পনের-সংখ্যক কবিতাটি রবীন্দ্রনাথের একটি বিশিষ্ট কবিতা । পরম 
আনন্দময়__পরম প্রাণের সঙ্গে একাজ্মতার অন্কভব এই কবিতায় গভীরতা ও 

নিবিড় পুলকের সঙ্গে বণিত হয়েছে । স্ষ্টির অনস্ত রহস্য, মানবের অপরিষেয় 
রহস্ত, নাবীচেতনা, আলোকের বন্দনা এবং সর্বোপরি সমগ্র বিশ্বজগত্ব্যাপী 

বিরাজমান অখগুতার একটি মনোজ্ঞ কাব্যিক বর্ণনা এই কবিতাটি । পূর্বসুগে 
“সমুদ্রের প্রতি” (সোনার তরী ) কবিতায় কবি আপন চিত্তে ৃষ্টিরহস্তের 

থে প্রভাব ও একাত্মতা অনুভব করেছেন, জীবন গোধুলিতে তাই-ই অভিজ্ঞতা 
ও মনন সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে । তিনি জ্ঞাতিহীন, মন্ত্রহীন, ব্রাত্য । তিনি কোন 
বিধিনিষেধে আবদ্ধ নিদিষ্ট দেবতার পূজা করেন নি। প্রতিদিন প্রভাতে 
আলোক-স্বানেই তিনি দেবতার আশীর্বাদ লাভ করেছেন । আপন অস্তবে 

সুর্যের তেজোময় রশ্মির স্পর্শ অনুভব করেছেন এবং স্ুর্যমগুলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ 

আত্মীয়ত1! আবিষ্কার করেছেন । সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে মান্থষকে হারিয়ে 

তিনি বৃহতের মধ্যে মানুষকে পেয়েছেন । কারণ মানুষ অমৃতের অধিকারী । 
তমমের পরপারে তিনি মহান্ পুরুষকে দেখে ধন্য হয়েছেন । তিনি নারীর 

মধ্যেও শক্তির পরিচয় পেয়েছেন, যে শক্তিতে স্বষ্টির সমস্ত কদর্য ও অশুচি 

ংস হয়ে যায় । কবি আপন সততায় এ সমন্তভেরই' পরিচয় পেয়েছেন 
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আমার গানের মধ্যে সঞ্চিত হয়েছে দিনে দিনে 

স্প্টির প্রথম রহস্য, আলোকের প্রকাশ, 
আর স্যষ্টির শেষ রহস্য, ভালোবাসার অস্বতত 

আমি ত্রাত্য, আমি মস্ত্রহীন, 

সকলের মন্দিরের বাহিরে 

আমার পূজা আজ সমাপ্ত হল 
দেবলোক থেকে 

মানবলোকে, 

আকাশে জ্যাতির্ময় পুকুষে 

আর মনেব মাছুষে আমার অন্তরতম আনন্দে । 

কবি জীবনে প্রচলিত ধর্ম ও সমাজ সংস্কারের অন্ধ আচ্ছগত্য স্বীকার 

করেন নি এবং বাল্যকাল থেকেই আদিত্যমগ্ডলে অবস্থিত মহান্ জ্যোতির্ময় 

পুরুষের সঙজে আপন আত্মার অভিন্নতা অনুভব করেছেন । উপনিষদ-এর 

খষির মত অন্ধকারের পরপারে মহান্ পুরুষের দর্শন পেয়েছেন__ আনন্দ 

ত্বব্ূপকে, অমৃত শ্বরপকে অনুভব কনরেছেন। এই অনুভূতির প্রকাশে 
উপনিষদ-এর শ্লোকের প্রতিধ্ৰনি লক্ষ্য করা যায়__ 

হিরণ্ময়েন পান্দ্রেণ সত্যস্তাপিহি তং মুখম্ । 

তত ত্বং পূষন্নপাবৃণু সত্যধর্মায় দৃষ্টয়ে ॥ 
পুষন্েকর্ষে ঘম স্্য প্রাজাপত্য ব্যহ ব্শ্মীন্ সমুহ তেজো! । 

যত তে রূপং কল্যাণতমং তৎ তে পশ্তটামি । 

ঘোহসাবসৌ পুরুষ সোইহমস্ি ॥ 

অর্থাৎ “হে জগতের পোষক সুর্য, তোমার জ্যোতির্মক্স মগুলরূপ পাত্র দ্বার! 

সত্যন্বর্ূপ আদিত্যমণ্ডলস্থ পুরুষের মুখ আচ্ছাদিত রম্ষেছে। সত্যন্বরূপ 
তোমার উপসনান্ন ফলে সত্যধর্মা আমার উপলব্ধির জন্য তুমি উক্ত আবরণ 
অপসারিত কর। হে জগতের ুর্ষ, হে একন্বি, হে যম (সংষমনকর্ত1 ), হে 
সর্ষে, হে প্রজাপতি-তনযক্ষ* তোমার রশ্মি সংযত কর, তোমার তেজ সঙ্কুচিত কর,» 

তোমার ঘে কল্যাণতম অতি শোভন বূপ তাই আমি দর্শন করছি; এ্রীষে 
হর্ষযমগ্ডলস্থ পুরুষ আমি তিনি ।৯._ 

১. ঈশোপনিষদ্, ১৫-১৬ 
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বেদাহমেতং পুরুষং মহাস্তম্ আদিত্যবর্ণৎ তমসঃ পরহ্ভাৎ্। 
তমেব বিদ্িত্বাইতি স্বত্যুমেতি নান্যঃ পশ্থা বিদ্যাতেহয়নায় ॥ 

অর্থাৎ “মস্ত্রদ্শী ধষি বলেছেন অজ্ঞানের অতীত, স্্ধের সায় ব্ব-প্রকাশ, মহান 
পুরুষকে আমি জানি । তাকে জেনেই সাধক ম্বত্যুক অতিক্রম করেনঃ 

পরমপদ প্রাপ্তির অন্য কোনও পথ নেই” ।১ 

শ্যামলীর কোন কোন কবিতায় কবির আতজ্মোপলন্ধির পরিচয় পাওয়া 
যায় । “আমি কবিতাম্ কবি অনুভব করেছেন স্যর সর্বজ্ই তার আত্ম! 

প্রসারিত । তাই সবই তার ক্ুন্দর বলে মনে হয় ॥। তার চেতনা হুন্দরকে 

সষ্টি করে । সৌন্দর্য স্ঙ্িতে কবি-আহ্ম!। বিধাতার ন্যাক্সই ক্ষমতাসম্পন্ন । 

মানুষর নিত্য সত্তা_নিত্য-আমি অসীমের অংশ । স্গ্িকে পরিপূর্ণতা! 
দান করার জন্য মানবের আবির্ভাব । মানুষ না হলে বিধাতার এই বিশ্ব 

শিল্পকর্ম অর্থহীন হয়ে পড়ত । “কবিত্বহীন বিধাতা একা বসে রইতেন, 

নীলিমাহীন আকাশে ব্যক্তিহার! অস্তিত্বের গণিততত্ত নিয়ে । মাহুষের 
প্রেমেই বিধাত। আপন মাধুর্য উপভোগ করেন ।__ 

মান্ধষের অহংকার পটেই 

বিশ্বকর্মার বিশ্ব শিল্প । 

ওদিকে, অসীম ঘিনি তিনি স্বম্ং করেছেন সাধনা 

মাচছষের সীমানায়, 

তাকেই বলে “আমি । 

সেই আমির গহনে আলো _আধারের ঘটল সংগম, 
দেখ! দিল কূপ, জেগে উঠল বস। 

প্রাণের ব্রস' কবিতায় কবি প্রকৃতির আনন্দের মধ্যে নিজ চেতনায় 

বিশ্বপ্রাণের স্পর্শরস অন্থভব করেছেন । জীবনসায়াহ্ের অবকাশে কবি তার 

প্রাণের সঙ্গে বিশ্বপ্রাণের যোগটিকে ছিখামুক্ত চিত্তে উপলদ্ধি করতে চান 1 

আমার প্রাণ নিজেকে বাতাসে মেলে দিয়ে 

নিচ্ছে বিশ্বপ্রাণের স্পর্শরস 
চেতনার মধ্যে দিয়ে ছেকে । 

১" ম্ষেতা্তর উপনিষদ, ৬-৮ 



হ৬৬ ববীন্দ্রকাব্যে শেষ পর্ধাক্স 

“অকাল-ঘুম' কবিতায় অসমাপ্ত গৃহকর্ষের অবকাশে ক্লাস্ত নারীর নিন্দিত 
মুত্তিকবির চোখে একটি অসামান্য রহস্তের ইঙ্গিত দিয়েছে | চিরপরিচিত 

নারী তার পরিচয়ের গন্তীর বাইরে অস্তরতম সত্তার প্রকাশে সমুজ্জল | 

প্রতিদিনের সাংসারিক আবেষটনের মধ্যে অতি পরিচিতকেও আমরা সম্পূর্ণ 

জানতে পারি না, কোন একটি শুভমুহ্র্তে আমাদের চক্ষুর সামনে মানবের 

'অতলস্পর্শ রহস্য ৪ মহিমা উদ্ভাসিত হযে ওঠে এব মানবের সত্যন্বকপের 

পরিচয় পাওয়া যায্স__ ্ 
ঘুমের ত্বচ্ছ আকাশতলে 

কোন্ নির্বাক ব্রহস্তের সামনে ওকে নীরবে শুধিয্েছি__ 

“কে তুমি । 

তোমার শেষ পরিচয় খুলে যাবে কোন্ লোকে? । 

রবীন্দ্রকাব্যের ইতিহাসে প্রাস্তিক-এর একটি বিশেষ মূল্য আছে । এই 

সময় স্বত্যুর আলোকে জীবনের স্বরূপ কবি সম্যক ক্পে দেখতে পান । মৃত্যুর 
আহ্বান কবিকে আত্মন্বরূপ আবিক্কারে আরও আগ্রহী ও একাগ্র করে 

তুলেছে । সদ্য রোগমুক্ত কবির আত্মান্ুসন্ধানের প্রয়াস প্রান্তিক কাব্যে গভীর- 

ভাবে ব্যক্ত । জীবনের স্ুখ-ছুঃখ, প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তি সবই ক্ষণস্থাক্সী; ০কব্ল 
মানবের সত্তাই স্থায়ী, অসীম এবং চিরভাস্বর । কবি এই সত্যে আজীবন 

বিশ্বাস করেছেন তবু তার মধ্যে কিছু জিজ্ঞাসা সংশয় ইত্যাদি মিশ্রিত হয়ে 

ছিল । কিন্ভ এখন কবি সংশস্ষলেশহীন, দ্বিণা ছন্দ্হীন স্থির প্রত্যয়ে প্রতিষ্ঠিত । 
আত্মার পরিচয়েই সমগ্র মানুষের পরিচয় । এই আত্ম! আবার ব্রহ্ম-্বরূপ । 

মৃত্যু সাহাঘ্বোই মানুষ জীবনের সীমাব্দ্ধতাকে অতিক্রম করে আত্মার 
নিত্যবূপের পরিচয় পায়, সে অনুভব করে তার আত্মা! বিশ্ব-প্রাণ প্রবাহের অংশ। 

এই চিন্তাধারা উপনিষদের প্রভাব লক্ষ্য কর! যায় যদিও তা রবীন্দ্রনাথের 
স্বকীয় কল্পনা, আবেগ এবং কাব্য-কলায় অপূর্ব রূপ পরিগ্রহ করেছে। প্রাস্তিক 
থেকে রবীন্দ্রকাব্য শেষ পরধস্ত উপনিষদিক চেতনার পথে অগ্রসর হয়েছে । 

প্রথম কবিতাটিতে রবীন্দ্রনাথ লুগ্তপ্রায় জীবন-চৈতন্যের অস্তরালে মৃত্যু- 
দূতের নিঃশব্দ আগমন অন্ভব করেছেন । জীবন থেকে বিদাক্ম নেবার 
সম্ভাবনা কবির চেতনাকে আচ্ছন্ন করেছে কিন্ত সম্পূর্ণন্পে অধিকার করতে 

পারে নি। তন্দ্রাতুর আচ্ছন্নতা ভেদ করে কবির চিত্তে উদয্স হয়েছে এক 

গভ্র-তচতন্যের । ক।ব বন্ধনমুত্ত আপনার পরিচস্স পেয়েছেন-_ | 



দার্শনিক জিজ্ঞাসা ও শেষ পধাক্স ২৬৭. 

বন্ধনমুক্র আপনারে লভিলাম 
সথদ্দর অস্তব্াকাশে ছায়াপথ পার হযে গিয়ে 

অলোক আলোকতীর্থে স্ুক্মতম বিলয়ের তটে । 

প্রাস্তিক-এর অধিকাংশ কবিতাতেই আমরা দেখতে পাই ববীজ্রনাথের 

উপনিষর্দিক আত্মোপলব্ধি গভীর হয়েছে । কবি অসীম জ্যোতির্লোকের মধ্যে 

আপনাকে বিলীন করে ঘথার্থ মুক্তির স্বরূপ উপলব্ধি করেছেন । ৮ সংখ্যক 

কবিতায় কবি বলেছেন বাহ্িক বর্ণপ্রসাধনের আড়ম্বর নিরর্থক হয়ে গেছে, 
আপন সভার নিগু় পুর্ণ তার ব্ূপ কবির চোখে ধরা পড়েছে । 

» সংখ্যক কবিতায় দেখা যায় জীবন-০গাধুলির অবসন্ন চেতনার উপব্ একটি 
কষ তমিন্নার আবরণ নেমে এসেছে” কবি প্রার্থনা করেছেন লেই অন্দপ 

অন্ধকারের পারক্ফিত মহান্ জ্যাতির্ময় পুরুষ তার ত্বরূপ প্রকাশ করুন, 

হে পূষন, সংহরণ করিয়াছ তব বশ্মিজাল 
এবার প্রকাশ করে তোমার কল্যাণতম ব্ধপ, 

দেখি তারে যে পুরুষ তোমার আমার মাঝে এক । 

১০ সংখ্যক কবিতায় কবি বলেছেন, ম্বত্যুই চরম পরিণতি নয়। ম্বৃত্যুর 
পশ্চাতে আছে এক চিরস্তন জ্যোতি । আমাদের জাগতিক অস্তিত্বের ছায়াই 

সেই জ্যোতির উপলন্ধির পথে বাধা স্ষ্টি করে। সেই আলোকে স্থষ্টির 

সীমান্ত দর্শন করাই কবিন আকাজক্ষা-_ 

লব আমি চবুমের কবিত্ব ম্ধাদ। 

জীবনের ব্রঙ্গভূমে, এরি লাগি সেধেছিনু তান । 

বাজিল না কুদ্রবীণ। নিঃশব্দ ভরব নবরাগে, 
জাগ্িল ন। মর্মতলে ভীষণের প্রস্গ মুরতি, 

তাই ফিরাইয়া দিলে । আসিবে আনেক দিন ষবে 

তখন কবির বাণী পরিপক্ক ফলের মতন 

নিঃশব্দে পড়িবে খসি আনন্দের পুর্ণতার ভারে 
অস্তর্পের অর্থ্যভালি-_পরে । চরিতার্থ হবে শেষে 

জীবনের শেষমুল্য, শেষ যাত্রা শেষ নিমন্ত্রণ । 
প্রান্তিক-এর আধ্যাত্মিক চেতন এেঁজুতি কাব্যগ্রস্থেও অন্ভব করা যায় । 

মানবসত্তার প্ররুতরূপ এবং সমগ্র হ্ঠিধাকার সঙ্গে সম্পর্ক ব্যক্ত হচ্সেছে 
কবিতাগুজিতে 



সি 

২৮ ববীন্দ্রকাবোর শেষ পর্যায় 

“জন্মদিন” কবিতা কবির জীবন-ব্যাখ্যা এবং অস্তকতম সভার সত্যব্পের 
পরিচয় পাওয়া যায় । মানবত্মাকে কবি চিরযাক্রী পে অন্কভব করেছেন । 

জীবন আত্মাকে সহম্্র বন্ধনের মধ্যেও ধরে রাখতে পারে না, কারণ আত্মা 

চিরানন্দময়, অস্বতময় । তবু তিনি মাটির খণ অস্বীকার করেন না। কারণ 
এই মাটির অনিত্য খেলাঘরেই তার চিরস্তন নিত্য সভার উপলন্ধি হয়েছে-_- 

প্রাচীন অতীত, তুমি 
নামাও তোমার অর্থ্য ; অন্দপ প্রাণের জন্ম ভূমি 
উদম্ম শিখরে তার দেখো আদি জ্যোতি । করো মোরে 

আশীর্বাদ, মিল [ইয়া যাক তৃষা তপ্ত দ্িগস্ভরে 

মায়াবিনী মরীচিকা |. . 

তবু জেনো অবজ্ঞা করি নি 

তোমার মাটির দান, আমি সে মাটির কাছে খণী 

জানায়েছি বারংবার, তাহারি তড়ার 'প্রাস্ত হতে 

অমূর্তের পেয়েছি সন্ধান । 

“পত্রোভর'-এ কবি নিখিল প্রাণের অস্তবিহীন যাত্রার কথা বলেছেন ৷ 

তিনিও এই যাত্রায় যোগ দিয়ে, ম্বতুযুর দ্বার দিয়ে অম্বতলোকে মুক্তি পাবেন__ 
ওই শুনি আমি চলেছে আকাশে বাধন ছড়ার বূবে 

নিখিল আক্মহার। ; 

ওই (দেখি আমি অস্তবিহীন সত্তার উত্সবে 

ছটেছে প্রাণের ধারা । 
সে ধারা বেগ লেগেছে আমার মনে 

এ ধরণী হতে বিদাক্স নেবার ক্ষণে ; 

নবজাতক কাব্য/গ্রশ্থের কবিতাগুদিতে রবীন্দ্রনাথের দার্শনিক চিস্তা সংশযে, 

বিশ্বাসে এবং প্রশ্নে একটি উজ্জ্বল বূপ ধারণ করেছে । “€কন' এবং প্রশ্ন 

কবিতা ছুটিতে বিশ্ব-জিজ্ঞাসা সংহত হয়েছে । এই ছুটি কবিতার -ব্ক্তব্যে 

নৃতনত্ব নক্স,__নুতনত্ব হল উপস্থাপন-রীতিতে । “কেন” কবিতাটিতে প্রথমে 
কবি বিধাত। আপন হ্ষ্িক পে যে নির্মম অন্যায় করেন তার কথা বলেছেন। 
মহাকাল সঞ্চয়ে ও অপচয়ে স্ষ্টি ও ধ্বংসের মধ্য দিয়ে বিশ্বপ্রবাহ রক্ষা করেন ॥ 

তার দ্থিতীয় জিজ্ঞাস! হল মানবচেতনার মধ্যে যে দ্বধতা আছে সে সম্পর্কে» 



দার্শনিক জিজ্ঞাস! ও শেষ পধায় ২৬৯. 

মানুষের চিত্ত নিয়ে সারাবেল। 

মহাকাল করিতেছে দৃযূত খেল। 

বা হাতে দক্ষিণ হাতে যেন-_ 

কিন্তু কেন। 

তার তৃতীয় জিজ্ঞাসা হল মানবসত্তার সত্যমুল্য-সম্পকিত। কবি অন্ভব্ 

করেছেন ব্রক্ষাণ্ডের অস্তর কন্দর থেকে প্রাণ হঙ্ির আবম্ভ বীজ সংগ্রহ করে 

যাত্র। শুর করে এবং নান। পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে কবি সেই প্রাণের অধিকারী 

হয়েছেন । আবার কি নেই প্রাণ অনির্দেশের পথে যাত্রা শুরু করবে । -__- 

প্রশ্ন মনে আসে আবরবার, 

আবাবস কি ছিন্গ হয়ে যাবে স্তর তার-_ 

বূপহাবা গতিবেগ প্লেতের জগতে 

চলে যাবে বু কোটি বৎসরের শূন্য যাত্রাপথে ? 

উজ্জাড় করিয়। দিবে তার 

পাস্থের পাথেয় পাত্র আপন ্বল্লাসু বেদনার-_ 

ভোজ-তশষে উচ্ছিষ্টরের ভাঙ1 ভাগ্ড হেন ? 
কিন্ত কেন । 

'প্রশ্বা কবিতাতেও খানিকট। একই ভাব ব্যক্ত হয়েছে । এই ঘষে গ্রহ- 

নক্ষত্রের আকাশপথে অন্তহীন যাত্রা সে কাকে কেন্দ্র করে এবং মানুষের 

অস্তর-সত! যাকে কবি "আমি নামে অখ্যাত করেছেন তার উদ্তভবই বাকি 

করে হল। এই আমি-র স্ষ্টি যেমন অজ্ঞাত তেমনি তার পরিণামও অজ্ঞাত । 
কোন্ অদৃশ্থে এই আমি লয়প্রাপ্ত হবে । কবি অন্থভব করেছেন যে শক্তি সমগ্র 
বিশ্বত্রদ্ধাশুকে পরিচালিত করছে তার সত্তাও তারই দ্বার। পরিচালিত হচ্ছে! 

রবীন্দ্রনাথের আত্মোপলন্কধির গভীরতম প্রকাশ দেখা যায় তার শেষ চারখানি 

কাব্যে রোগশয্যায়,। আরোগ্য, অন্সদিনে ও তেষলেখা-য়। অনাসভ দৃষ্টির 
দর্পণে ধব্রা পড়ল পরম জ্যোতির্ময় বিরাট পুরুষের অন্তভিত্ব ঘিনি সমগ্র বিশ্ব- 

ব্রন্মাণ্ডে ক্ষুত্রাতিক্ষুত্র অণুপরমাণুতেও বিস্তৃত। সংক্ষিপ্ত ভাষণে এবং বিরল 
অলংকারে বচিত এই কাব্যগুলিতে খতধিবাক্যের মন্ত্রবৎ সংহতি লক্ষ্য করা যাস্স। 

উপনিষদ-এন্ মন্ত্রের স্তায় কবিতাগুলি গভীর অর্থপ্রকাশক । প্রাচীন খষির. 
বাণীর স্তাম্স এই শেষ চারখানি কাব্যে আত্মার অখগ্ডতা এবং সত্য-ম্বূপের 

উপলদ্ধি ঘটেছে কবির । এখানকার তেজোদৃগ্ত বিরলভাঁষণের স্থানে স্থানে, 



২৭৭ ববীন্্রকাবোর শেষ পধাম 

দেখা গেছে “অহ্বস্থ দেহের মাঝে ক্রিষ্ট রচনার যে প্রয়াস” । তবু ঠদহিক 
অন্ুস্থতাই এই কাব্যগুলির মূল কথা নয় । অন্থস্থতার মধ্য দিয়েই তিমিরাবরণ 

ভেদ করে সত্য দৃষ্টিকে ফিরে পেয়েছেন এবং নবচপ্রেরণা ও চৈতন্যেন্ন অধিকারী 
হয়েছেন । রোগশয্যায় কাব্যের €& সংখ্যক কবিতায় কবি তীত্র টদহিক যন্ত্রণার 

কথা বলেছেন এবং মান্বাত্সার অপরাজেয় শক্তির কথা উল্লেখ করেছেন-__ 

মানবের ছুর্জয় চেতনা, 
দেহ-ছহখ হোমানলে 

যে অথ্যের দিল সে আন্তি__ 
জ্যোতিক্ষের তপস্যায় 
তার কি তুলনা কোথা আছে । 
এমন অপরাজিত বীধের সম্পদ, 
এমন নিক সহিষুণ্তা। 
এমন উপেক্ষা মরণেরে, 
হেন জন্গযাজ্ঞা-- 

রোগ, ম্বত্যুকে অতিক্রম করেই মানব-চেতনার জদ্সঘাত্রা। ২* সংখ্যক 
কবিতায় কবির মানবসভ্তার অমরত্ব সম্বন্ধে অবিচলিত বিশ্বাস ধ্বনিত হয়েছে৷ 

মনের মধ্যে রাশিরুত মোহে আবরণ দৃরীভূত্ত করে “আদি-জ্যোতি”-স্বরূপ 

প্রকাশ করে মানবসত্তার কাছে । তখনই মানবসত্া বুহতের জ্ঞান লাভ করে-__ 

বোগ ছুংখ রজনীর নিরন্ধ আধারে 
যে আলোক-বিন্দুটিরে ক্ষণে ক্ষণে দেখি, 
মনে ভাবি, কী তার নির্দেশ । 
পথের পথিক যথ। জানালার বন্ধ দিযে 
উতৎসব-আলোর পায় একটুকু খণ্ডিত আভাস, 
সেই মতো! যে রশ্মি অন্তরে আসে 
লে দেয় জানায়ে-_- 

এই ঘন আবরণ উঠে গেলে 
'অবিচ্ছেদে দেখা দিবে 
দেশহীন কালহীন আদিজ্যোতি, 
শাশ্বত প্রকাশ পারাবার, 
স্ুধ যেথা করে সন্ধ্যাস্থান ; 
থাম নক্ষত্র যত মহাকায় বুদ্বুদের মতে। 

উঠিতেছে ফুটিতেছে-_ 
সেথায় নিশান্তে যাত্রী আনি 
চৈতন্যসাগর তীর্থপথে । 



দার্শনিক জিজ্ঞাসা ও শেষ পধায় ২৭১ 

এই আদিজ্যোতির ধ্যান রবীন্দ্রনাথকে পৃথিবী বিমুখ করে নি। গভীর 

আবেগের সঙ্গে তিনি পৃথিবীকে পুনর্বার গ্রহণ করেছেন । সদ্য রোগমুক্ত কৰি 

নিখিল বিশ্বের প্রাণের সঙ্গে একাত্সত। অনুভব করে আনন্দিত হয়েছেনঃ__ 

খুলে দাও দ্বার, 
নীলাকাশ করে। অবারিত 

কৌতুহলী পুম্পগন্ধ কক্ষে মোর করুক প্রবেশ ॥ 

প্রথম রৌত্দর আলো 
সর্বদেহে হোক লঞ্চ/রিত শিরায় শিরায় 

আমি বেচে আছি, তারি অভিনন্দনের বাণী, 

মর্মরিত পল্পবে পল্পবে আমারে শুনিতে দাও » 
_-_রোগশয্যাক্স, ২৭ সংখ্যক কৰিতা। 

আপন প্রাণের সংকীণ সীমানায় বদ্ধ ঘষে ঠচতন্য, কবি সেই চৈতন্তকেই 

সমগ্র বিশ্বনিখিলে পরিব্যাপ্ত অনুভব করেছেন । রোগশব্যায়-এর আঠাশ 

সংখ্যক কবিতাক্ম কবি সেই অখণ্ড চৈতন্তের কথা ব্যক্ত করেছেন-_- 

যে চৈতন্্যজে)]তি 

প্রদীপ্ত রয়েছে মোর অন্তর গগনে 
নহে আকম্মিক বন্দী প্রাণের সংকীর্ণ সীমানায়, 
আদি যার শূন্যময়, অস্তে যার স্বৃত্যু নিরর্থক, 
মাঝখানে কিছুক্ষণ 

যাহা কিছ আছে তার অর্থ যাহ। করে উদ্ভাদিত । 

এ &চততন্ত বিবাজিত আকাশে আকাশে 

আনন্দ অম্বতরূপে-__ 

আজি প্রভাতের জাগরণে 

এ বাণী উঠিল বাজি মর্শে মর্ষে মোর, 

এ বাণী গাথিয়ু। চলে স্র্ধ গ্রহ তারা 

অন্থ(লেত ছন্দস্থজে অনিঃশেষ স্যষ্টির উৎসবে ॥ 

আরোগ্য কাব্য প্রস্থ সগ্ভ রোগমুক্ত কবির এক আশ্চর্য মানস-উদ্ঘাটন । 

ঝোগের উত্তাপ এবং উত্তেজনা এখনে প্রশমিত । অপূর্ব প্রশান্তির সঙ্গে 

বিশ্বচবাচরের প্রতি এক নম্র মধুর ভালবাসা ও উপলন্ধির কাব্য অ।রোগ্য | 

সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে কবি সৌন্দর্য ও সত্যের আনন্দ বূপকে প্রত্যক্ষ করেছেন তার 



২০২ ববীন্্কাব্যের শেষ পর্ধাক্স 

এই ভাললাগার কাব্যরূপ টবদিক খবধির মন্ত্রকাব্যের মতই উপলব্ধির গভীরতাক়্: 
অনন্ত । এক সংখ্যক কবিতাটিতেই এই মনোভঙ্গীর পরিচয় পাওয়া যায়-__ 

এ ছ্যলোক মধুময়, মধুময় পৃথিবীর ধূলি__ 
অস্তরে নিয়েছি আমি তুলি 
এই মহামন্ত্রথানি, ৃ 
চরিতার্থ জীবনের বাণী । ৃ 

সমগ্র প্রকৃতি, বিধাতার অফ্ুরস্ত দান এবং সর্বোপরি মানব-প্রেম ক 

চেতনাকে ঘনীত্ত করেছে । তিনি অস্থতের উতৎস-ন্বোতের সন্ধান পেয়েছেন। 
এবং এর ফলেই তার চিত্ত বহিরাবরণ থেকে মুক্ত হয়েছে ।__ | 

মুক্ত বাতায়ন প্রান্তে জনশৃহ্য ঘরে 

বসে থাকি নিস্তব্ধ প্রহরে, 

বাহিরে শ্টামল ছন্দে উঠে গান 

ধরণীর প্রাণের আহ্বান ; 

অমৃতের উতৎসন্মোতে 

চিত্ত ভেসে চলে যায় দিগন্তের নীলিম আলোতে । 
__ আরোগ্য, € সংখ্যক কবিতা! 

শরীর ব্লহীন, মন সংশয়াছান্ন হয়ে আসে, কিস্ত এ সংশয় দীর্ঘকাল স্থায়ী 
নয় । কবি প্রসন্গ আলোকে আপনার জীর্ণ দেহছুর্গশিখনরে ছুঃখবিজক্মীর 

মৃত্তি প্রত্যক্ষ করেছেন । জীবনের প্রান্তে বসে তিনি দিনাস্তের শেষষাত্রার 
লগ্নে পূর্ণতার ইঙ্গিত ০পয়েছেন। কোন কোন কবিতায় তিনি একেবারে 

স্ষ্টিরহুন্ত্ের গভীব্ে প্রবেশ করেছেন । » সংখ্যক কবিতায় কবি বলেছেন-__ 

অনাদি অদৃশ্) থেকে ক্প্টির বিরাট ক্ষেত্রে আতশবাজীর হ্যায় অগণ্য গ্রহ- 
নক্ষত্রের খেল । কবিও যেন একটি ক্ষুত্র অশ্িকণান্দপে দেশ-কালের মধ্যে 

আবিভূতত হয়েছেন। তিন্নি অনুভব করেছেন স্ব কেন্দ্রে নটরাজ একাকী 

চির-রহন্যময়, চিরমৌনী । তিনিই স্যষ্িকে নিয়ন্ত্রিত কর্রছেন-_ 
দেখিলাম, যুগে যুগে নটনটী বহু শত শত 
ফেলে গেছে নানারঙা বেশ তাহাদের 

রক্ষশালা__ছ্বাবের বাহিরে । 

দেখিলাম চাহি 
শত শত নিবাপিত নক্ষত্রের নেপথ্যপ্রাজণে 

নটরাজ নিস্তব্ধ একাকী । 



দার্শনিক জিজ্ঞসা ও শেষ পর্যায় ২৩ 

বুক্ষ ইব স্তন্ধো দিবি তিষ্ত্যেক' উপনিষদের-এর এই বাণীটি রবীন্দ্রনাখের 
মনে ঘে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল পৃর্বোক্ত কবিতাব্ধ মূল ভাবটি থেকে 
তা বোঝা যায় । 

দিনরানত্রির আবর্তনের ধারাম্ম কবি জীবনের গভীর সত্যকে উপলব্ধি 

করেছেন । দিন যেমন অন্ধকার সাগর-সঙ্গমে আপন সত্য লাভ করতে 

আপনার অস্তিত্বকে বিসর্জন দেয়, তেমনি মানবও জীবন-পরিক্রমা-শেষে 

সায়াহ্ছে স্বত্যু-অন্ধকারে আপন শ্বরূপকে খুজে পায় । ৩* সংখ্যক কবিতায় 

কবি বাহা পরিচয়ের অন্তরালে সত্য লাভের কথাই ব্যক্ত করেছেন । এই সভ্য 

মানবজীবন ও প্রকৃতিতে সমভাবেই বর্তমান । এখানে তিনি এক সবব্যাপী 

অখণ্ড সত্যের কথাই বলেছেন । আনবোগ্য-এর অনেক কবিতার সঙ্গে ভাবতীস্ব 

কাব্য ও সাধনার যোগ সুস্পষ্ট । তার অম্বতত্বের ধারণ! উপনিষদ-এর “এক'-এর 

সাধনার অনুরূপ ॥ ববীন্দ্রনাথও “আদি জ্যোতি” এবং “পরমআমির অস্তিত্বকে 

ত্বীকার করে নিয়েছেন । উদাহরণস্বরূপ ৩২ সংখ্যক কবিতার উল্লেখ 

করা যায় 

এক আদি তজ্যাতি-উৎস হতে 

চতন্তের পুণ্যন্মোতে 

আমার হয়েছে অভিষেক, 

ল্লাটে দিস্সেছে জয়লেখ, 

জানায়েছে অম্তের আমি অধিকারী 

পরম-আমির সাথে যুক্ত হতে পারি 
বিচিত্র জগতে 

প্রবেশ লভিতে পারি আনন্দের পথে ॥ 

ববীক্দরনাথের শেষ পধায়ের কাব্যে অনেক প্রার্থনাব্যঞজ্ক কবিত। দেখা ষাক্স। 

অধিকাংশ কবিতাতেই এই মর্ত্যজীবন-অস্তে কবি জীবনের সত্য অর্থ উপলক্কি 

করার জন্ত আব্তি প্রকাশ করেছেন । ঘা কিছু মিথ্যা মোহ দূরীভূত হোক 
এবং তন সত্যের সহজ আনন্দের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করুক 1. 

এ আমির আবরণ সহজে ্খথলিত হয়ে সাক, 

চৈতন্ত্ের শুভ্র জ্যাতি 

ভেদ কন্রি কুহেলিকা 

সত্যের অম্বত ব্ুপ করুক প্রকাশ । 

ন্বীজ্দ্রকাব্য-_-১৮ 
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এ জন্মের সত্য অর্থ স্পষ্ট চোখে জেনে ঘাই যেন 

সীম তার পেরোবার আগে ॥ 
_ আরোগ্য, ৩৩ সংখ্যক কবিতা 

অন্তিম কাব্যগুলিতে কবি ছুজ্ঞ্রেকস রহন্তের অনুসন্ধানে উতস্কক হয়েছেন । 

জন্মদিনে কাব্যগ্রন্থের কাবতাগুলিকে ঘিরে আছে মৃত্যুর “মহাদুরত্ব' এবং 

'অব্যক্তের বিরাট প্রাবন" । ম্বতুার ছায়ায় বসে জন্মদিনকে তিনি 

ব্রহস্তে আব্ুত অক্ষভব করেছেন, তেমনি নিজ অস্তরাত্সায়ও সেই রহস্য ২ 

করেছেন যার সমগ্র পরিচয় পায়] যায় না| 

আমার দূরত্ব আমি দেখিলাম তেমনি ছুর্গমে__ 
অলক্ষ্য পথের যাত্রী, অজানা তাহার পরিণাম | 

-_জন্মদনে, ১ সংখ্যক কবিতা 

এই জীবনেই কবির অসীমানুভূতি হয়েছে কিন্ত পরম রূপ ও পরমার্থকে এখনও 

লাভ করতে পারেন নি। প্রতিদিন স্থযোদক্স-মুহ্র্তে তিনি যেন নিজেকে 

নৃতনভাবে আবিফার করেন । একথ| তিনি নানা স্থানে ব্যক্ত করেছেন ।__ 
এখনো হয় নি খোলা আমার জীবন-আবরণ__ 

সম্পূর্ণ ঘে আমি 

রয়েছে গোপনে অগোচর । 

শুধু করি অনুভব, 

চারি দিকে অব্যক্তের বিরাট প্লাবন 

বেন করিয়া আছে দ্িিবসরান্ত্িরে ॥ 

- ভন্মদ্িনে, ২ স'থাক কবিতা 

বিশ্বপ্রকতির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ছিল একটি একাত্মতা বন্ধন । বিশ্ব-প্ররূতির 

বিবর্তনের ন্যায় রবীন্দ্রনাথ নিজ আ্মাম্মও বিবর্তন অক্কভব করেছেন । এই বিবর্তন 
তার অধ্যাত্সমচেতনার সঙ্গে যুক্ত । তার ব্যক্কিসত্ার পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে 
তিনি বিশ্বের নিয়স্ত। পরম “এক'-এর ইচ্ছাকেই অন্গভব করেছেন ।-_ 

মোর চেতনাস্স 

আদিসমুদ্রের ভাষ। ওক্কান্িয্া যায় 3 

অর্থ তার লাহি জানি, 

আমি দেই বাণী। 
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কত যে ইঙ্িত ভঙ্গী জেগে ওঠে, ভেসে ঘায় চলে । 

ত্তব্ধ মৌনী অচলেন বহিয়। ইশার। 
নিরজ্তর শ্বোতোধারা 

অজান। সম্মুখে ধায়, কোথা তার শেষ 
কে জানে উদ্দেশ । 

__-জন্মদিনে, * সংখ্যক কবিতা? 

জন্মাদনে কাব্য গ্রস্থের উপলব্ধি স্থানে স্থানে উপনিষদ এর ঝষিগণের উপলন্ধষিকে 
ভুয়ে গেছে । তমসের পরপারে মহান্ পুরুষের অস্তিত্বের অনুভব ববীত্দ্র- 

চেতনাকে গভারভাবে প্রভাবিত করেছিল । দেই পরম চৈতন্থের সঙ্গে তিনি 

একাজ্মতা বোধ করেছেন । এই '.বাধই তার জীবনকে সৃত্যুর অতীত মূল্য 
দিয়েছে । শষ পর্বের কবিতায় সমগ্র বিশ্বচরাচবের সঙ্গে এবং চরম সত্যের 

সঙ্গে তার এক্যের কথা নানা স্থানে আভাসিত হয়েছে ।___ 

স্থষ্টিলীলা প্রাঙ্গণের প্রান্তে ঈাড়াইয়। 
দেখি ক্ষণে ক্ষণে 

তমসের পরপার, 

যেথা! মহা-অব্যক্তের অসীম চৈতন্থে ছিন্ু লীন। 

_ জন্মদিনে, ১৩ সংখ্যক কবিতা 

এই একাত্মতা-বোধই তার আপন আত্মাকে মৃত্যুর-অতীত কল্পনা করতে 

সাভাঘ্য করেছে । অনাদি জ্যাতির স্পর্শ তার জীবনের ম্ানিমার আবরণকে 

মুক্ত করেছে । সবিতার দিব্য আবির্ভাব তাকে অমরতার আশ্বাস দান 

করেছে । জন্মদিনের ২৩ সংখ্যক কবিতায় ভার এই উপলন্ষিরই প্রকাশ লক্ষ্য 

কর যায় । সমশ্র বিশ্বপ্রকৃতির অন্তরের যে শাস্তি-উৎস-ধারা, তাই কবির 
দেশ-কালে ধৃত প্রাত্যহিকের আবরণযুক্ত সত্তাকে উৎসাহ দান করে, জীবনকে 

মহিমা দেয় ।__ 

আত্মার মহিমা যাহ তুচ্ছতায় দিয়েছে জর্জরি 
মান অবসাদে, তারে দাও দূর করি__ 
লুগ্ত হয়ে বাক শৃন্যতলে 

ছ্যলোকের ভূলোকফের সম্মিলিত মন্ত্রণার বলে ॥ 

-_ জন্মদিনে, ২৭ সংখ)ক কবিতা 
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শেষ লেখা-য় “মহা-অজ্বানার বেদীতটে' ববীন্্রনাথের অন্তিম প্রণতি । তিনি 
অনুভব করেছেন, 'এ জগৎ স্বপ্র নয়, মায়] নয় সত্য । তাই মৃত্যু রাহুব 

মত জীবনকে গ্রাস করলে ৪ জীবনের স্বর্গীয় অস্বতকে ন্ট করতে পাবে না ।__ 

বিশ্বেরে যে জেনেছিল আছে ব'লে 

সেই তার আমি 

অন্তিত্বের সাক্ষী সেই । 

পরম আমির সত্যে সত্য তার 

এ কথা নিশ্চিত মনে জানি । 

_ শেষলেখ, ২ সংখাক কবিত। 

বরবীন্রনাথ আজীবন যে আত্ম-রহন্য এবং 'আমি'র রহমত ভেদ করতে চেয়েছেন, 

অন্তিম কাব্যে সে সম্বন্ধে আশ্চর্য ব্যঞ্জনা দিয়েছেন । তেষলেখা-র ১০ সংখ্যক 

কবিতায় কবি স্বল্প কথায় ও সংহত প্রয়াসে ঘে বিবৃতি দিয়েছেন তাই তার 

চবুমতম এবং পরমন্তম উপলন্ষি ।__ 

প্রথম দিনের যে 

প্রশ্ন করেছিল 

সত্তার নৃতন আবির্ভাবে-__ 

কে তুমি । ূ 

মেলেনি উত্তর ৷ 

বৎসর বৎসর চলে গেল ; 

দিবসের শেষ সুষে 

শেষ প্রশ্ন উচ্চারিল পশ্চিম সাগরতীরে, 

নিত্তন্ধ সন্ধযায়__ 

০ক তুমি । 

পেল না উত্তর ॥ 

অথবা, ১১ সংখ্যক কবিতা 

বূপনারাণের কূলে 

জেগে উঠিলাম 

জানিলাম এ জগৎ 

স্বপ্র নয় । 
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রক্তের অক্ষবে দেখিলাম 

আপনার রূপ, 

চিনিলাম আপনারে 

আঘাতে আঘাতে 

বেদনায় বেদনায় : 

সত; যে কঠিন, 

কঠিনেরে ভালোবাসিলাম, 
সে কথনেো। করে না বঞ্চনা । 

আ'ম্ৃত্যুর ছুঃখের তপস্তা এ জীবন, 
সত্যের দারুণ মূল্য লাভ করিবানে, 
ম্বত্যুতে সকল দেনা শোধ করে দিতে। 

এখানে রবীন্দ্রনাথের সত্যদ্রষ্টা, আসক্তিহীন বিবাগী কবিচিত্ের পরিচয় পাওয়। 
যায়। জীবন ও জগৎকে তিনি অস্বীকার করেন নি বরং জীবনের 

স্বাভাবিক পরিণতিকে স্বীকার করে তার কাব্যকে বিশ্বাস ও অভিজ্ঞতায় 

গাজ্জীধ দান করেছেন । তিনি সত্যের সন্ধান পেয়েছেন, তাই কোন প্রবঞ্চনাতেই 
তিনি ভীত নন। শেষ পুরস্কার-ম্বব্ূপ তিনি লাভ করেছেন শাস্তির অক্ষয় 
অধিকার । এইখানেই তার সঙ্গে ভারতীয় সাধনার মিল । ছুঃখকে অস্বীকার 

করে নয়, ছুঃখকে জীবনে স্বীকার করেই তিনি হয়েছেন ছুঃখজয়ী | 
শেষ পর্বের কবিতা রবীন্দ্রনাথের জীবনদ্র্শন অধিকতর প্রকাশিত হয়েছে 

এবং এই দর্শনের মধ্যেই আমবা রবীন্দ্রনাথের অখগুতার আদর্শ, সমগ্র 

বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে আপন আত্মার আত্মীমতা এবং ভারতীয় সাধনার 

উত্তরাধিকার দেখতে পাই । 

৩. মধুমন্্ 

শেষ পায়ের কবিতাশুলিতে রবীন্দ্রনাথ উপনিষদ্-এর ঝষিগণের ম্যায় সমপ্র 

বিশ্বব্যাপী ষে একটি আনন্দময় সত্তা বিরাজমান, একথা নানাভাবে প্রকাশ 

করেছেন । তিনি অসন্কভব করেছেন, “আনন্দাদ্ধ্যেব খন্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে 1” 

আনন্দ থেকেই এই বিশ্চরাচর স্ষ্ট । বৈদিক কবিগণের অন্থন্দপ পস্থাতেই 

রবীন্দ্রনাথের সত্যদর্শন হয়েছে । তাই তার প্রকাশভঙ্গীতেও টবদিক কবিগণের 
সঙ্গে অহ্ন্ূপতা৷ দৃষ্ট হয়। মধুময়” অস্থতমস্স পরম হ্থন্দর ব্রন্মের প্রকাশ এই 
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জগৎ । তাই তার স্ষ্টিও মধুময়, আনন্দময় । খবিগণ এই আনন্দময় সতভাকে 
জানতে চেয়েছেন এবং নিজ জীবনে সেই সত্যকে অন্রভবৰ করতে চেয়েছেন । 

তাই খধিগণের প্রার্থনা 

মধুমন্মে নিক্রমণং মধুমন্মে পরায়ণম্। 

বাচ। বদামি মধুবদ ভুয়াসং মধুসন্দ শঃ ॥ 

মধোরস্মি মধুতরে। মছুধান্ মধুমতরঃ | 

মামিৎ কিল ত্বং বনাঃ শাখাং মধুমতীব ॥ | 

অর্থাৎ__আমার ইহজীবন মধুষুক্ত হোক্, আমার পরলোক মধুময় হোক, | 
বাক্যের দ্বার যা বলি তা মধুময় হোক । এইরূপে সর্ববিষয়্ে মধুষস্স হওয়াম 

মধুময় কাধযুক্ত আমি সকল দর্শকের কাছে মধুময় হই ।৯ 

প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে উপনিষদ মধুমস্ত্রের প্রবর্তন করেন এব ব্যাখ্য। 

করেন । উপনিষদএ বল! হয়েছে__“ইয়ং পৃথিবী সর্বেষাং ভূতনাৎ মধ্বশ্ত্ৈ 
পৃথিব্যৈ সর্বাণি ভূতানি মধু যশ্চাক্সমন্তাৎ পৃথিব্যাৎ ততেজোময়োইমৃততময়ঃ 
পুরুষো  যশ্চায়মধ্যাত্মং শারীরন্তেজাময়োইম্বৃতময়ঃ  পুকুষোইয়মেব স 

ঘোইয়মাত্মেদমম্বতমিদতং ব্রন্ষেদৎ সর্বম্ ॥৮ অর্থাৎ এই পৃথিবী সকল ভূতের মধু, 

সমস্ত ভূতও এই পৃথিবীর মধু । এই পৃথিবীতে যে তেজোময়্ প্রকাশময় ও 
চিন্সা্র নিত্যপুরুষ এবং যিনি অধ্যাত্ম শরীর সম্বন্ধযুক্ত চিন্াত্র প্রকাশময় পুরুষ-_ 

সেই পুকুষই সকল ভূতের মধু _তিনিই আত্মা__তিনিই সর্বময় ব্রহ্ম 1২ 
মধুমন্ত্রের উদ্গাতা খষির। সর্বচরাচরে সর্বভূতে মধুময় ত্রন্দের উপস্থিতি 

অনুভব করেছেন । তাই তার! নানা স্থানে তাদের সেই উপলব্ধির কথ! নানাভাবে 

প্রকাশ করেছেন__“তৎ সবিতুর্বরেণ]ম্, মধু বাতা ধতায়তে মধু ক্ষরস্তি সিন্ধবঃ ৷ 

মাধবীর্নঃ সন্বোষধীর্্ভ স্বাহা। ভর্গে। দেবশ্ত ধীমহি । মধু নক্তমুতোষসে। 

মধুমৎ্ পাথিবং রজঃ । মধু ছ্যৌরস্ত নঃ পিতা । ভুবঃম্বাহী। ঘধিয়ো যে। নঃ 
প্রচোদয়ান্সধুমান্ো বনস্পতির্রধুমান্ অস্ত স্যঃ । মাধৰীর্গাবো ভবজ্ত নঃ স্বঃ 

াহেতি ।-..”__ অর্থাৎ সেই সবিতান্র বরণীয়, বাস্ুসমৃহ খতকামীর জন্য মধুক্ষরণ 
করে, নদীসমুহ মধুক্ষরণ করে, ওষধিসমৃহু আমাদের নিকট মধুমান হোক্ । 
“ভূর উদ্দেশে ম্বাহা। দেবতার ভর্গকে ধ্যান করি । রাত্রি ও দ্িনসকল 

১. আঅথব বেছ, ১।৩৪।৩-৪ 

"২* বৃহদ্বারণ)ক উপনিহদ্, ২।৫।১ 



দার্শনক জিজ্ঞাসা ও শেষ পর্যায় ২৭৯ 

মধুমান হোক ; পৃথিবীর উপরিস্থ বাষুমণ্ডল এবং আমাংদর পিতা স্যো মধুমান্ 

হোক ॥ ভুবের উদ্দেশে স্বাহ! অর্থাৎ যিনি আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিসমূহকে প্রেরণ! দান 

করেন। বনম্পতি আমাদের নিকট মধুমান হোক, ন্র্য মধুম্যন হোক এবৎ 
গো-সমৃহ মধুমান্ হোক । পষ£র উদ্দেশে স্বাহা। | 

এই প্রাচীন এতিন্যের উত্তরাধিকাব্ষী ছিলেন রবীন্দ্রনাথ । তার কাব্য- 

রচনার প্রথম যুগ থেকেই তিনি এই জগত্ব্যাপী মধু উপলন্ধি করেছেন ॥। তার 
উন্মেষ-যুগের কাব্য প্রভাত-সঙ্গীত-এর মধ্যেও এই অন্থভব লক্ষ্য কর। যায় ।__ 

পুরবমেঘ মুখে পড়েছে ববিরেখা, 

অক্ুণ রথছুড়া1! আধেক যায় দেখব । 

তঞ্চণ আলে €দখে পাশ্থীর কলবরব-__ 

মধুর আহা কব! মধুর মধু সব। | 
__-পসশ্াত সংগীত্র, “প্রভা ত-উতৎ্সব' 

এই অনিত্য পৃথিবীর এপ্রতি গভীর মমতা এবং পৃথিবীর নগণ্য ধূুলিকণাতেও 

অসমের উপলব্ধির কথ! তিনি তার শেষ পর্যায়ের কাব্যে বারংবার বলেছেন । 
পত্রপুট-এব "পাচ" সংখ্যক কবিতায় কবি যখন অর্ধ-উদাসীন দৃষ্টিতে সম্গ্র বিশ্ব- 
জগংকে পধবেক্ষণ করেছেন তখনও তিনি বলেছেন-__ 

বেদমন্ত্রের ছন্দে আবার মন বললে-__ 

মধুময় এই পাথিব ধূলি | 

মৃত্যুরান্রির বিভীষিকাকে অতিক্রম করে প্রভাতের প্রসন্ন আলোয় আকাশ- 

বাতাসের মধুময় স্যষ্টি ধরা পড়েছে কবির দৃষ্টিতে আরোগ্য কাব্যগ্রন্থে। তিনি 

যথার্থ খষিদের ন্যায়ই দৃষ্টি লাভ করেছেন। সমগ্র পৃথিবী তার কাছে হ্ন্দর 
রূপে. আনন্দ বূপে, অভিব্যক্ত হয়েছে | 

| এ ছ্যুলোক মধুময়, মধুময় পৃথিবীর ধুলি__ 

অন্তরে নিয়েছি আমি তুলি 

এই মহামন্ত্রখানি, 
চরিতার্থ জীবনের বাণী । 

দিনে দিনে পেয়েছি সত্যের যাঁকিছু উপহার 

মধুরসে ক্ষম্ নাই তার । 
_-গ্বারোগ্য,. ১ সংখ্যক কবিতা 

সমস 

১. বুহ্গারপ্যক উপনিষদ্, ৬।৩।৬ 



২৮০ রবীক্রক্ষাবোব্র শেষ পধায় 

প্রতি প্রভাতের আলোয় ধরণীর বক্ষে অসংখ্য রসমৃত্তি কবির বিম্মন্স-বিমুগ্ধ 
মনের কাছে ধরা দেকস। প্রকৃতির সৌন্দমধের সঙ্গে মানবের প্পরেম-প্রীতি- 

ভালবাসায় জীবন ও সংসার হয়ে ওঠে মধুময় |__ 
সবকিছু সাথে মিশে মান্ষের প্রীতির পরশ 

অমুতের অর্থ দেয় তাবে, টা 
মধুময় করে দেয় ধরণীর ধুলি, ; 
সবত্র বিছায়ে দেয় চিরমানবেক সিংহাসন । 

_-আরোশ্য, ২ সংখ্যক কবিতা ' 

পৃথিবীর ক্ষুদ্রাতিক্ষত্র বস্ত ও প্রাচীন ঝষিগণের শ্রদ্ধাব্র বিষয় হয়েছে, সমগ্র বিশ্ব- 

চরাচরকে খধিগণ প্রণাম জানিয়েছেন-__ 

নমো মহদেভ্যে। নমো অভকেভ্যো 

নমো যুবভ্যো নমো। আশিনেভ্য: 

বজান দেবান্ যদি শরুবাম 

মাজ্যায়স:ং শংসমাবৃক্ষি দেবাঃ ॥ 

অর্থাৎ__“মহতৎ্কে নমস্কার, অভককে (শিশু ) নমস্কার, যুবকগণকে নমস্কাব, 

বুদ্গণকে নমস্কার । যদ্দি সাধ্য হয়, দেবগপের অর্চনা করবো; হে দেবগণ 

বৃদ্ধদের স্তি যেন ত্যাগ না করি ।১৯ খধিশগগণ জগতের স্বজ্মই ব্রন্দের লীলা 

প্রত্যক্ষ করেছেন । রবীন্দ্রনাথও এই পৃথিবীর সমগ্র বস্তকেই তার প্রণাম ও 

শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেছেন । স্যের বশ্মিজালের মধ্যে যে ব্রহ্মশ্বরূপ আপন আত্মার 

প্রতিফলন দেখেছিলেন কবি, তাকেও প্রণাম জানিগ্েছেন__ 

তোমার হোমাশ্ি মাঝে আমার সতের আছে ছবি 

তারে নমো নম। 
__পুরবী, “সাবিত্রী 

জীবনের অপরাক্ বেলায় মাতৃব্মপিণী পৃথিবীকে তিনি প্রণাম জানিয়েছেন । থে 
পৃথিবী 'শলিত” এবং “কঠোর' ছুই বিপরীত শুণের সংমিশ্রণে 8বচিত্র্যময়__ 

হে উদাসীন পৃথিবী 

আমাকে সম্পূর্ণ ভোলবার আগে 

০ততোমার নিম পদপ্রাস্তে 

আজ রেখে যাই আমার প্রণতি ॥ 

০৯১৪০০৯2258: -__-পত্রপুট, ৩ সংখ্যক কবিতা 
১. সখ, ১।২৭।১৩ 



দার্শনিক জিজ্ঞাসা! ও শেষ পধায় ষ৮১ 

কবি জীবনের অন্ত-মহাসাগরতট থেকে জীবনের প্রথম উন্মেষস্থান উদয়গিন্সিকে 

প্রণাম জানিয়েছেন । পৃথিবীতে নানা সুখ-ছুঃখের মাঝেই এই ক্ষশিক জীবনে 

তিনি স্ধার সন্ধান পেয়েছেন ।-__ 

প্রণাম আমি পাঠান গানে 

উদ্মগিরি শিখর পানে 

অন্ত মহাসাগর তট হতে__ 

নবজীবন ঘাত্রাকালে 

সেখান হতে জেগেছে ভালে 

আশিষখানি অরুণ আলো সক্বোতে । 

রোদের বেলা ছায়ার বেলা 

করেছি স্খছুখেবর খেলা, 

মে ”থলাঘর মিলাবে মায়াসম; 

অনেক তৃষা, অনেক ক্ষুধা, 

তাহারি মাঝে পেয়েছি সুধা 

উদস্মগিরি প্রণাম লহো মম । 
__বীধিকা', “প্রণতি' 

রবীন্দ্রনাথ মানবাত্মার চিরস্তনতায় বিশ্বাস করতেন । তার কাছে জীবনের শত 

উত্খান-পতনেও মানব চিরবিজয়ী । কবি সেই মানবকেও প্রণাম জানিয়েছেন__ 

দলে দলে ধার 

উত্তীর্ণ হন নি লক্ষ্য, তৃষানিদাকুণ 

মরুবালুতলে অস্থি গিয়েছেন রেখে, 

সমুদ্র ধাদের চিহ্ু দিয়েছে মুছিয়1, 

অনারন্ধ কর্ষপথে 

অকৃতার্থ হন নাই তারা __ 

মিশিয়া অ:ছেন সেই দেহাঁতীত মহাপ্রাণমাঝে 

শক্তি জোগাইছে যাহা অগোচরে চিরমানবেরে-_ 

তাহাদের করুণার স্পর্শ লভিতেছি 

আজি এই প্রভাত-আ লোকে, 

তাহাদের করি নমস্কার । 
জন্মদিনে, ১৭ সংখ্যক কৰিত! 



২৮২ ববীজ্্রকাব্যের শেষ পধায় 

সমগ্র স্ষ্টির মধ্যে মহৎ এবং বুহতৎকে উপলন্ধি রবীন্দ্র-কবি মানমের একটি 

প্রবণত। | প্রকৃতির ক্ষুত্রাতিক্ষুত্র বস্ততে এবং দনন্দিন মানবের মধ্যেও তিনি 
ব্রহ্মকে উপলব্ধি করেছেন । তাই জীবনে তিনি যা কিছু প্রত্যক্ষ করেছেন, ঘ। 
উপলন্ধি করেছেন, সব কিছুতেই তিনি মধুর সন্ধান পেয়েছেন এবং এই 

কারণেই সমগ্র চরাচরে প্রতিটি বস্তই তার প্রণম্য । তিনি প্রক্কতই মধুমান্ত্েক 
উপাসক । 

৪ অখণ্ড মানবতার উপলন্ষি 

রবীন্দ্রনাথের শেষ পধায়ের কাব্যে দার্শানক মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে তার 
মানবান্ষরাগের মধ্যে । বিদায় বেলায় তিনি জনসাধারণের বন্দনা করেছেন 

এবং তিনি চিরকালের মানুষ, সাধারণ মানুষকে অন্ুভবেব্ চেষ্টা করেছেন । 

যতই দিন অতিবাহিত হয়েছে ততই অ।মরা লক্ষ্য করেছি তার আধ্যাত্মিকতার 

সমান্তরালে পন্রিবত্িতত হয়ে চলেছে নিখিল মানবকে অবলম্বন করে তার 

মানবতাবোধ । এই শেষ পধায়েন্স মানবতাবোধ কবি-মনে নিহিত আদর্শের 

মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। তত্কালীন পরিবেশের প্রভাবে তা বাস্তবজীবনের 

প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতার সঙ্জে যুক্ত হয়েছিল । বিদ্ধ জনের মতে- “মানুষের 
সমগ্র ইতিহাস-_মেই সমগ্র ইতিহাস জোড়! ঘে অখণ্ড মানুষ তাহা আৰ 

কবিচিভ্তভে একট] অমূর্ত ভাবমাত্রে পবদিত রহিল না, নিত্যকালের বিশ্বমানবও 

সত্যকারের ইতিহাসবোবের ভিতর দিয়া মুত্তিলাভ করিল” ।৯ 

রবীন্দ্রনাথের এই মানবতাবোধ তার সমগ্র জীবনের অহ্থভূতি ও বিশ্বাস 
কাধকর । োথ।ও তিনি ক্ষুদ্রের মধ্য দিনে বৃহতের, আবার কোথাও বা 

বৃহতের মধ্য দিয়ে ক্ষুত্রের সাক্ষাৎ পেয়েছেন । সাধারণ মানষের মধ্যেই তিনি 

মহামানবের আহ্বান শুনেছেন । 'প্রভাত-সঙ্গীত-এর মধ্যে “জগ্খ ব্যাপিয়। 
শোন রে সবাই ডাকিতেছে আয় আদর্'__ প্রথম যুগের কাবে;র এই আহ্বান 

শেষের যুগে কাব্যের মধ্যেও দেখি মানবের ভিতর দিয়ে একের চরণে প্রণাম 

নিবেদনের মধ্যে-__ 

নিখিলের অন্ুতভতিত 

সংগীত-সাধনা মাঝে রচিয়াছে অসংখ) আকুতি । 

১. ড. শশিভুষণ দাশগুপ্ত, উপনিবর্দের পটভুমিকাক্ম রবীন্দ্রমানস ( ১৩৬৮ ) পৃ-। 



দাশলিক জিজ্ঞাসা ও শেষ পধায় ২৬৩, 

এই গীতিপথপ্রান্তে হে মানব, তোমার মন্দিরে 

দিনাস্তে এসেছি আমি নিশীথের নৈঃশব্দ্যের তীরে 
আবতির সান্ধ)ক্ষণে ; একের চরণে রাখিলাম 

বিচিজ্রের নর্মব।শি,.__এই মোর রহিল প্রণাম । 

__পরিশেব, "প্রণাম" 

পরিশেষ-এর “বর্ষশেষ' কবিতাটিতে যেখানে ঘাত্রার শেষে জীবনে মৃত্যুর ছায়া 
গাঢতর হয়েছে সেখানে কবি মানবজীবনের মহিমাকে স্বীকার করেছেন ।' 

যুগ-যুগাস্তরে প্রসারিত্ত যে জীবনধারা, সেই জীবনধারার সঙ্গে নিজ জীবনকে 
সবতোভাবে যুক্ত করে কবি অমর তার উপলন্ধষি করেছেন ।-- 

লভিয়শছি জীবলোকে মানবজন্মের অধিকার. 

ধন্য এই সৌভাগ্য আমর । 

যেথা ঘে অম্বতধার উতৎ্স/রিল যুগে-যুগাস্তরে 

জ্বানে কর্মে ভাবে, জানি জে আমারি তবে । 

পূর্ণের যেকোনো ছবি মোর প্রাণে উঠেছে উজ্জল 
জানি তাহা সকলের বলি । 

মানবকে কবি অখণ্ড সত্যের অংশব্দপে দেখেছেন । অসম্পূর্ণ তে দেশকালে 

বদ্ধ মানুষ, তার মধ্যেও ন্যায়, সত্য এবং লৌন্দর্ধে চিরমানবের প্রকাশ সম্ভব । 

মানবের মধ্যে তিনি অন্ত সম্ভাবনাকে অনুভব করার চেষ্টা করেছেন । 

ঈশ্বরকে মানবের মধ্যে অন্থভব করার ইচ্ছায় পুনশ্চ কাব্যগ্রন্থ একটি কবিতায় 

ঈশ্বরপ্পুত্র শ্রীষ্টের নাম দিলেন মানবপুত্র । মৃত্যুর পাত্রে শ্রীষ্ট উৎসর্গ করেছিলেন 
তার স্ৃত্যুহীন প্রাণ রবাহৃত আনাহত মাক্ষষের জন্য ॥ কিন্তু কবি কাতরভাবে 
অনুভব করেছেন খ্রীষ্টের মৃত্যু আজও শেষ হয় নি কারণ মানুষের অশুভ বুদ্ধির 

অবসান "মাজও হক্স নি । কি্ভ এই ঘে খণ্ডতায় বন্ধ মানুষ, এটাই তার আসল 

পরিচয় নয়। সকল মানুষই অখণ্ড সত্যেব্র অংশ; উপলদ্ধি অসম্পূর্ণ তায় 

আবিভূত হয় ভেদবুদ্ধি। মানবের অস্তরস্থিত নিত্যমানবকে কবি অন্কভব 
করেছেন স্থান-কালের উধ্র্বে চিরমুক্ত, চিরম্বাধীনবূপে । পুনশ্চ-র “শিশুতীর্ঘ, 

কবিতাটিতে কবি মানবের চরম সার্থকতা লাভের চিরকালীন অভিযানের কথা 

বলেছেন । বিশ্বস্থ্টির সমগ্রতার ধারার মধ্যে মহামানবেন্র সমগ্রতাকে দর্শন 
করেছেন । পক্জশক্তির দম্ত, এশ্বর্য, বিলাস ইত্যাদিকে পরাজিত করে মানবের 

মধ্যেই আত্মপ্রকাশ করে মহাপুকুষের অস্বতময় বাণী__ 



২৮৪ ববীন্দ্রকাব্যের শেষ পর্যায় 

প্রভাতের একটি রবিরশ্যি রুদ্ধদ্বারের নিম্নপ্রাস্তে তিধক হয়ে পড়েছে । 

সশ্মিলিত জনসংঘ আপন নাড়ীতে নাড়ীতে যেন শুনতে পেলে 
স্তর সেই প্রথম পরমবাণী, মাতা, দ্বার খোলো । 

দ্বার খুলে গেল । 

মা বসে আছেন তৃণশঘ্যায়, কোলে তার শিশু, 

উষার কোলে যেন শুকতার। । 

ঘবারপ্রাস্তে প্রতীক্ষাপরায়ণ স্ধরশ্মি শিশুর মাথায় এনে পড়ল । 

কবি দিলে আপন বীণার তারে ঝংকার, গান উঠল আকাশে £ 

জয় হোক মানুষের, এই নবজাতকের, ণই চিব্রজীবিতের | 

সকলে জানু পেতে বসল রাজা এবং ভিক্ষু, সাধু এবং পাপী, জ্ঞানী এবং মু; 
উচ্চম্বরে ঘেষণা করলে 5 জয় হোক মাগ্ষের, 

ওই নবজাতকের, ওই চিরজীবিতের । 

মানবজীবনের প্রাত্যহিকতার মধ্যেই ঘটে দেবতার আবির্ভাব। তাই কোনে। 

মুহুর্তে সীমার বাধন যায় ঘুচে, সততায় ফুটে ওঠে নিবিড় আনন্দময় ন্ধপ; 

প্রত্যহের ধূলি-আবরণ অপসারিত হয়ে নিখিল বিশ্বে প্রতিভাত হম এক 

ত্ব্গাঁয় বপ-__ 

০দবতা মানবলোকে ধরা দিতে চায় 

মানবের অ:নত্য লীলায়। 

দেবত। বহরি আসে অম্বত আলোতে, 

তখন তাহার পরিচয় 

মর্তালোকে অমর্ত্যেবে করি তোলে অক্ষু্ম অক্ষয় । 
__বাছখিক$, দত 

বীথিকাবর “নবপরিচয্” নামে আব একটি কবিতাতে কবি মানবজীবনের আর 

একটি বূপকে তুলে ধরেছেন । নব নব জন্মের মধ্য দিয়ে খেয়াতরীতে ঘে "আমি" 

এই জগতে বার বার আসা-যাওয়! করে কবি তারই স্বরূপ সন্ধান করেছেন । 

মানবজীবন অন্তরের অংশ । চিরপথিক মানবাজ্মা জীবনম্ৃত্যু সীম। অতিক্রম 

কনে অতীতে ভবিষ্যতে ব্যাঞ্ত। এই চিরমুক্ত চিরম্বাধীন আত্মাকে কন্সি 

নিজের মধ্যে অনুভব করেছেন-__ 



দার্শনিক জিজ্ঞাস! ও শেষ পধায় ২৮৫ 

সারের ঢেউথেলা 

সহজে করি অবহেলা 

রাজহংস চলেছে যেন ভেসে__ 

সিক্ত নাহি করে তারে, 

মুক্ত রাখে পাখাটারে, 
উধ্্বশিতরে পড়িছে আলো! এসে । 

বীঘিকা-র “জয়ী” কবিতাটির মধ্যেও মৃত্ুী।, ধংস, বিপধয় ইত্যাদির মধ্যে যুগ 

যুগ আবব্তিত মানবের চিরস্তন বাণীর জয় ঘোষণ! করেছেন _ 
আস্ফালিছে লক্ষ লোল ফেনজিহ্ব! নিষ্ঠুর নীলিমা, 

তরঙ্গ তাগুবী স্তৃত্যু, কোথা তার নাহি হেরি সীমা, 
সে রুদ্র সমুদ্বতটে ধ্ৰবনিতেছে মানবের বাণী 

৫ বাধ! নাহি মানি । 

শেষ পধায়ের কবিতাগুলিতে কবিচিত্তের স্বরূপ ও গুড় ব্রহস্তের বিশ্লেষণের 
সঙ্গে সঙ্গে চলেছে মানববন্দনা । বাইরের মান্রষের সঙ্গে কর্মের যোগে যুক্ত হতে 

চেয়েছেন কবি এবং সেই সঙ্গে তার অজ্তরের যোগকে মিলিয়ে নেবার প্রয়াস 

দেখা যায় পত্রপুট-এর “পনের” সংখ্যক কবিতায় । কবি নিজেকে 'ত্রাত্য'» 

“ন্ত্রহীন” বলেছেন । কোনো নিদিষ্ট দেবতা তার পুজ্য নন। সমগ্র পৃথিবীতে 

তান মনের মাছষের সন্ধান করেছেন । প্রতি প্রভাতের আলোর মঙ্ক্রে দীক্ষায় 

তার পূজা সাঙ্গ হয়েছে । তাই জীবনপথে সঙ্গী কউ ছিল নাতার। তান 

সঙ্গী ইতিহাসের বীর, তপন্থী, মৃত্যুতরয়, সত্যসন্ধানী এবং অস্বতের উপাসক । 
মানুষকে গণ্ভীর মধ্যে হারিয়েও তশ-বিদেশের সীমানার পারে তাকে পেয়েছেন,. 

তমসের পরপার থেকে মহান্ পুরুষকে দেখে ধন্য হয়েছেন | 

আমার গানের মধো সঞ্চিত হয়েছে দিনে দিনে 

স্ষ্টির থম রহস্য, আলোকের প্রকাশ-__ 
আর স্ষ্টির শেষ রহসা, ভালোবাসার অস্থত। 

আনি ব্রাত্য, আমি মন্ত্রহীন 

সকল মন্দিরের বাহিরে 

আমার পূজ1 আজ সমাপ্ত হল 

দেবলোক থেকে 

মানবলোতক, 



২২৮৬ রবীন্দ্রকাব্যেকস শেষ পধায় 

আকাশে জ্যোতির্ময় পুরুষে 

আর মনের মাছষে আমার অস্তর্তম আনন্দে । 

কবি অনুভব করেছেন মানুষ অস্বতের অধিকারী । অম্ৃতত্তের ধারণার সঙজে 
কবির মানবতার ধারণ! ঘনিষ্ঠরূপে সংযুক্ত । আরোগ্য-এর শেষ ছুটি কবিতাদ্গ 

এই ধারণার সমর্থন মিলবে ।-_ 
এক আদি জ্যাতি-উৎস হতে 

চৈতন্যের পুণ্যন্মোতে 

আমার হয়েছে অভিষেক, 

ললাটে দিয়েছে জয়লেখ, 

জানায়েছে অম্বতের আমি অধিকারী ; 
পরম-আমির সাথে যুক্ত হতে পারি 
বিচিত্র জগতে 

প্রবেশ লভিতে পারি আনন্দের পথে । 
_-_-আরোগা, ৩২ নংখ্াক কবিত। 

সবমানবের সঙ্গে তিনি আনন্দের যোগে যুক্ত । চরম আয্মোপলন্ধির জন্য কবির 

প্রার্থনা ৩৩ সংখ্যক কবিতাক্স__ 

এ আমির আবরণ সহজে "লিভ হয়ে যাক ; 

টচৈতন্তের শুভ্র জ্যোতি 

ভেদ করি কুহেলিক। 
সত্যের অস্বত ব্ূপ করুক প্রকাশ । 

সর্যযানৃষের মাঝে 

এক চিরমানবের আনন্দ কিরণ 

চিভ্তভে মোর হোক বিকিব্রিত। 

রবীন্দ্রনাথের মানবত। বিশ্বজীবনের সঙ্ষে মিলিত হবার প্রয়াসে সার্থক হয়ে 
উঠেছে । বিশ্বমানবের সঙ্গে যুক্ত হয়েই মানব অমরত্ঞা লাভ করে এই ছিল 
তার আন্তরিক বিশ্বাস ।-__ 

খেলাঘনে আজ যবে খুলে ষাবে দ্বার 
ধরণীক্স দেবালয়ে রেখে যাব আমার প্রণাম, 
দিয়ে যাৰ জীবনের সে নৈবেছ্যগুলি 
মুল্য ঘার স্বত্যুর অতীত । 

__জন্মদ্িনে, ১৩ সংখ্যক কবিত! 
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অমরতা! রবীন্দ্রনাথের কাছে বোধ ও বুদ্ধিজাত কোন ধারণ। নয় । এট! কবির 
মনে বহু-লালিত একটি বিশ্বাস মাত্র। তিনি ধ্যানদৃষ্টিতে আমাদের এই 

দারিন্র্য-লাঞ্ছিত কুটীরে মহামানবের আবির্ভাবের সম্ভাবনা দেখতে পেয়েছেন। 

অপরাজিত মানবের জয়ঘাত্রা অন্তহীন-_ 

এ মহামানব আসে । 
দকে দিকে রোমাঞ্চ লাগে 

মর্ত্যধূলির ঘাসে ঘাসে ॥ 
স্থরলোকে বেজে ওঠে শঙ্খ, 

নরলোকে বাজে জয়ডঙ্ক__ 

এল মহাজন্সের লগ্ন। 

আজি অমারাত্রির দুর্গতোরণ যত 

ধূলিতলে হয়ে গেল ভগ্। 

উদয়শিখরে জাগে “মাভৈঃ মাভৈঃ' রব 

নব জীবনের আশ্বাসে । 

জয় জয় জয় রে মানব-অভ্যদয়' 

মন্দ্রি উঠিল মহাকাশে । 
_ শেষলেখা, ৬ সংখ্যক কন্বিতা 



সপ্তম অধ্যায় 

শেষ পর্যায়ের কবিতার রূপকল্প ও বাণীবিস্তাস 

শেষ পর্যায়ের কাব্যের উল্লেখযোগ্য বৈশিশ্টা-_-এর রচনাভঙ্গী। ছন্দ, অলংকার, 

ভাষারীতি, চিত্রকল্প ইত্যাদি সমস্ত দিক দিয়েই শেষ পধায়ের কাব্য বিশিষ্টতা 
দাবি করতে পারে । এই সময়ের কাব্যের অবয়ব-সংস্থানে একট দৃঢ় সংহতি 

লক্ষ্য করা যায়। পূর্ব পূর্ব পায়ে রবান্দ্রনাথের কাব্যর্ূপে অসীম প্রাণ-প্রাচ্্য 
ও আবেগের শতধার। প্রত্রবণে শিল্িমনের অদম্য ভাবোচ্ছাস সীমার বাধনকে 
অতিক্রম করে সৌন্দমধলোকে উধাও হয়েছে । সেই প্রবল উচ্ছাস এই পর্বের 

কাব্যে অন্নুপস্থিত। সম্পূর্ণ কথ্য ভাষার ভঙ্গী বজায় রেখে কবি অতি গভীর 

ভাবকে সহজভাবে প্রকাশ করেছেন; শ্রকাশভঙ্গীর চেয়ে বক্তব্য বিষয়ই 
এখানে মুখ্য হয়েছে । উপম। প্রয়োগে বিশিষ্টতা, ছন্দের গছ্যভঙ্গী, অলংকার- 

বঙ্জিত তীব্র সংবেদনশীল ভাষা ইত্যাদি এই পায়ের কাব্যগুলির আঙ্গিক 

বিচারে লক্ষণীয় । 

রবীন্দ্রনাথের সমগ্র কাব্যকলার আলোচনায় একটি বিষয় আমাদের বিশ্মিত 

করে, তা হল তার শ্রেষ্ঠ কাব্যের বিলম্বিত আবির্ভাব এবং জীবনের শেষ 

প্রান্ত পবস্ত তার বিস্তার। রবীন্দ্রনাথের সমধমী বিদেশী কবি, বিশেষ করে 

রোমান্টিক কবিদের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে তার অতিত অল্প বয়সেই কবিজীবনের 

শীর্ষ স্পর্শ করেছেন । এই প্রসঙ্গে 91.51125 বা ছ:5৪.5-এর নাম কর যায় । 

রবীন্দ্রনাথের কাব্যে চরম পর্যায়ের শিল্পকীব্তির নিদর্শন যেমন বিলম্বিত, 

তেমনি আর একটি লক্ষণীয় বিষয় হল তার কাব্য-জীবনের স্থদীর্ধ স্থায়িত্ব । 
একটি বিস্ময়কর ব্যাপার যা! বোধ হয় পৃথিবীর আর কোন কবির ক্ষেত্রে হয় নি 

তা হল তার পরিপূর্ণ বাক্যের, অর্থাৎ ষাট থেকে আ.শ বছরের মধ্যে যে 

কাব্যাশল্পের বৈচিত্র্য তা তার যৌবনের স্ট্টিকেও মান করে দিয়েছে। 
লিপিকা ও পূরবী-তে ঘে নতুন প্রক1শরীতির সুচনা হয়েছে তার চন্রম উৎকর্ষ 
দেখ! ঘায় কবির প্রায় আশি বছর বয়সে রচিত সানাই কাব্যে। বাধক্যে 

রবীন্দ্রনাথের এই কবিত্বশক্তির জাগরণ আকন্মিক নয় বা আকস্মিকভাবে প্রাপ্ত 
কোন উপলব্ধির বারা কোন অভ্তপূর্ব সুষ্টি নয়। পরিপূর্ণ বার্ধক্যের মননজাত 
অভিজ্ঞতার সঙ্গে কবির চির-তরুণ হৃদয়ের মিলনেই স্্ট এই কাব্যপ্রবাহ ৷ 
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এখন শেষ পর্যায়ের কাব্যগুলির বহিরজ-সজ্জার কিছু পরিচয় নেওযা! 

যাক । একটা কথা মনে বাখা উচিত, কাব্যের বহিরঙ্রের গঠনও কবি 

তৎকালীন মানস-প্রবণতা অন্যায়ীই হয়ে থাকে । কবি ষে ভাব-পরিমগুলে 

বাস করেন তদন্রধায়ীই গড়ে ওঠে কাব্যের সাজসজ্জা । কবির ঘে কোন 
পর্যায়ের কাব্য আলোচনা করলেই এই কথার যাথার্থতা উপলব্ধি হবে । 

রবীন্দ্রনাথের তশষযুগের কাব্যে বূপকল্প সর্বত্রই অভিনব । 
কাব্যরূপ সচেতন এবং কবিকর্ষ ব্পদক্ষ | 

ছুটি ভাগে ভাগ করা যায়। ১. গগ্য-কবিতা, ২. অন্যান্য কবিতা । 

প্রতিভার ধর্ম চির-চাঞ্চল্য ও চির-অতৃপ্তি । রবীন্দ্-প্রতিভা জীবনের শেষ দিন 

পযন্ম আশ্চর্য ভাবে প্রাণবস্ত, গতিশীল ও নিত্য-আধুনিক । 

এই সময়েব 

এই যুগের কাব্যগুলিকে প্রধানতঃ 

এক 

গগ্ভ কবিতাগুলি রবীন্দ্রনাথের শেষ পর্যায়ের এক আশ্চধ স্যষ্টি। বছদিন 

পৃ থেকেই কবি ছন্দের প্রচলিত রূপকে ভেঙে ফেলতে চেয়েছিলেন ৷ মানসী-র 

যুগেই তিনি পায়ারের চৌদ্দ অক্ষরের গণ্ডী ভাঙতে শুর করেন। যেমন, 

“নিক্ষল কামনা” কবিতায় কোন কোন চরণে চৌন্দ মাত্রার তেশি মাত্রা আছে । 
পরে তিনি নানাভাবে পরীক্ষাঁনিরীক্ষার মধ্য দিয়ে শেষ যুগে গগ্য-কবিতা। 

তথ। গগ্য-ছন্দ স্ষ্টি করেছেন । 

'গছ্য-ছন্দ'”- এর স্বব্ধপ নির্ণয়-প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মত হল গছ্যে সাধারণতঃ 

অথবান শব্দকে স্থশৃঙ্খলনূপে ব্যবহার কর! হয় এবং পন্যে ব্যবহাত হয় ধ্বনিমান 

শব্দ। তাই গদ্য-কবিতার পর্ব অর্থান্থনারে বিভক্ত এবং মিলযুক্ত কবিতার 

পব ধ্বনি-অন্ষসারে বিভক্ত । গগ্য-কবিতার পর্বকে ভাবপর্ব এবং গছ্া-কবিতার 

ছন্দকে ভাব-ছন্দ বল1 যায় । গগ্-ছন্দের ভাবপর্বের মাআসংখ্যা মিলযুক্ত 

কবিতার মত অতিনিরূপিত নয়। তবু এর মধ্যে মিলযুক্ত কবিতার ঝংকার 

অনুপস্থিত নয়। গগ্য-কবিতার ছন্দ মিলযুক্ত কবিতার মত একটি নির্দিষ্ট 
কাঠামোতে আবদ্ধ নয়। তবে এ ছন্দ একেবারে অনিয়নত্রিতও নয়। কবির 

ছন্দবোধ এ ছন্দকে নিয়ন্ত্রণ করে । গছ্য-কবিতার বিষয়বস্তর পরিধি অতি 

বিস্তৃত; কিন্তু ঘা নিক়্ে গগ্য-কবিতা রচনা করা যায় তার সবগুলিই মিলযুক্তু 

কবিতার বিষয় হতে পারে না। 

ছন্দ অলংকার কাব্যের বছিরজের সজ্জা । তা কবিকল্পনার সহজ শ্বাধীন, 

ববীন্দ্রকাব্য-_-১৯ 
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গতিকে বাধা দেয় । এর সঙ্গে তিনি নটীর নাচের শিক্ষিত পদক্ষেপের তুলনা 
করেছেন । আর গছ্য-কবিতার ছন্দের চলন হল ম্বাভাবিক চলন । সব বকম 

বিধি-নিষেধ থেকে মুক্ত বলেই গন্য-ছন্দের প্রকাশ-শক্তি ও গতি-ক্ষমতা বেশি । 

গছা-কবিতার বূপ ও রীতি নিয়ে রবীন্দ্রনাথ বিভিন্ন প্রবন্ধে আলোচনা, 
এবং অনেক কবিতায়ও উল্লেখ করেছেন । তার শেষ পধায়ের বিভিল্গ কাব্য 

গ্রস্থে অনেক কবিতায় গছা-কবিতা সম্পর্কে মত প্রকাশ করেছেন । প্ুনশ্চ-র 

“কোপাই” কবিতায় কবি গছ্য-কবিতার সক্জ শাস্তিনিকেতনের “কোপাই” নদীর 

তুলনা করেছেন । গছ্যা-কবিতা “কোপাই” নদীর মতই সরল এবং লোকাদ্তত 

জীবনের সঙ্গে এর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক । “নাটক” কবিতাটিতে কবি গছ্য ও পছ্যে 
স্বরূপ বিশ্লেষণ করেছেন । পছ্যকে বলেছেন সাহিত্যের আদি যুগের স্ষ্ি। 
গগ্ভচ এসেছে অনেক পনে এবং গছ্যে আত্মপ্রকাশের ক্ষেত্র হয়েছে প্রশব্ত | 

গছ্যে চিরকালের স্তন্ধতাতর সঙ্গে চলতিত কালের চাঞ্চল্যের সমন্বয় হয়েছে । 

শেষ সপ্তক-এর বিশ সংখ্যক কবিতায় তিনি বলেছেন তার অতীতের ছন্দের 
বন্ধনে রচিত কবিতাগুলি খুব স্পর্শকাতর ও কোমল । জীবনের সর্বত্রই এদের 
গতি সহজ নয়। তাই তিনি তেষ যুগে নৃতন রীতিতে কাব্য রচনা করতে 
চান যা! হবে “কঠিন চিত্ত উদ্বাসীনের গান” । এই নৃতন রীতি অবশ্যই গছ্য- 
রীতি । চবিবশ সংখ্যক কবিতায় তিনি গছ্য-কবিতার মুক্ত ব্ূপের কথা৷ 
বলেছেন । এর ঘেন “ছ্টি-পাওয়1! নটা। কবি ছন্দের পুরানো পেয়ালা 

ভেঙে ফেলে নৃতন রীতিতে কাব্যরস পরিবেশন করেছেন । পঁচিশ সংখ্যক 
কবিতায় বলেছেন, তার অতীত যুগের কাব্য আভিজাত্যের স্ষশাসনে বাঁধা । 

কিন্ত গ্য-কবিতা ত্রাত্য, আচাবমুক্ত ও সহজ; বাইরে শৃঙ্খলার বাধাবাধি না 
থাকলেও সংযম আছে এদের মজ্জার মধ্যে । আকাশপ্রদীপ কাব্যের “মস্থুরের 

দি” কবিতায় কবি বলেছেন ০ঘ গছ্যে পছ্যের বং ধরানোই গছ্য-কাত্যের রীতি 

এবং এই আভাস আনা ষায় কথ্য-ভঙ্গীতে । 

রবীন্দ্রনাথ গছ্য-ছন্দ বলতে প্রধানতঃ গছ্-কবিতার ছন্দ বুঝিয়েছেন । 

রচনায় ভাব, ভাষা, ধ্বনি ও অর্থ অন্থ্যায়ী মাত্রাগুচ্ছের বিন্যাসে মাসুষের 
মনে যে প্রত্যাশাবোধ জাগে তার পুকব্রণেই ছন্দের অচ্কভূতি জন্মায় । গগছ্য- 

ছন্দে এই মাত্রাগুচ্ছের বিহ্যাস ও সংখ্যা এবং তার পুনরাবর্তনের কোনো 
স্থনির্দিই আক্কিক নিরম নেই । এখানে মাজ্ঞাগুচ্ছের বিন্যাস ও আবর্তন 

আঅভিনিকাপিত না হলেও একেবারে অনিন্গপিত থাকে না এবং তা মনের 
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প্রত্যাশাবোধকে বিশেষ উপায়ে পুর্ণ করে বলে ছন্দান্ছভূতি হয় । ছন্দ বিশেষ- 

ভাবে মৌখিক ভাষার ছন্দ বলে গগ্ঠ-কবিত৷ প্রধানতঃ চলিত ভাষায় রচিত 
হয়। গছ্য-কবিতার ছন্দের ভাবপব হচ্ছে কথ্য ভাষার শব্দ বা শব্গুচ্ছ, লেখ্য 

ভাষাও অল্প পরিমাণে থাকে । ববীক্্রনাথের গছ্-কবিতার বই চাব্রাট-_ 

পুনশ্চ, শেষ সঞ্তক, পন্্রপুট ও শ্টামলী। প্রতিটি গ্রন্থের দু-একটি কবিতা 
উদ্ধত করে গগ্য-কবিতার ত্বরূপ সম্বন্ধে ধাব্রণ। করা যায় । 

পুনশ্চ কাব্যের “নুতন-কাল” কবিতা-_ 

আমাদের কালে গোষ্ে | ঘখন সাঙ্গ হল ॥ 

সকাল বেলার | প্রথম দোহুন, ॥ 

ভোরবেলাকার | ব্যাপাব্ীর। ॥ 

চুকিয়ে দিয়ে গেল | প্রথম কেনাবেচা ॥ 
€( তথন ) | কাচ রৌদ্রে | বেরিয়েছি রাভ্তায়, ॥ 

ঝুড়ি হাতে হেকেছি | আমার কাচা ফল নিয়ে ॥ 

(তাতে ১ | কিছু হয়তো! | ধরেছিল ব্রঙও, | পাক ধরে নি ।॥ 

তার পন্স | গ্রহনে প্রহরে | ফিরেছি পথে পথে $ ॥ 

কত তলোক | কত বললে, | কত নিলে, | কত ফিরিরয়ে দিলে, ॥ 

ভোগ করলে | দাম দিলে না | নেও কত লোক-_ ॥ 

সেকালের | দিন হল সারা । ॥ 

এখানে প্রতি চরণের পরৰ্সংখ্য। ছুই থেকে চার-এর মধ্যে । তাই এখানে চকণে 

পববহৃত্ব নেই বলা চলে । সাধারণতঃ ছয়-এর €বশি পর্ব থাকলে পববহ্ৃত্ব 

ঘটে । এখানে পর্বাস্তর্গ ত মাত্রার সংখ্যা দুই থেকে নয়-এর মধ্যে । সাধারণতঃ 

পবের মাজ্রাসংখ্যা দশ-এর মধ্যে দেখ। যায় । পর্বসমূুহের মধ্যে মাভ্রাসংখ্যার 

সমতা না থাকলেও একেবারে অসমতাও নেই । চরণ ও পর-সংখ্যার বিচারে 

২।২|২|২|২|২।/৩-+-৩|৪|৩|২ এই ধরনের একটা ছকের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। 

( ) এই চিহ্বের অন্তর্গত পর্বগুলি অতি-পব ৷ 
ফাক” কবিতাটির প্রথম স্তবকের ছন্দোলিপি-_ 

আমার বয়সে ॥ 

মনকে বলবার | সময় এল__ ॥ 

কাজ নিয়ে | কোনে না বাড়াবাড়ি, ॥ 

্ ধীরে স্থুম্ছে চলো, ॥ 
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যথোচিত পরিমাণে | ভুলতে করো শুরু ॥ 

(যাতে ) | ফাক পড়ে | সময়ের মাঝে মাঝে । ॥ 

বয়স ঘখন | অল ছিল ॥ 

কর্তব্যের বেড়ায় | ফাক ছিল | যেখানে সেখানে | ॥ 

€ তখন )। যেমন-খুশির ব্রজধামে ॥ 

ছিল বালগোপালের লীলা । ॥ 

মথুরার পাল। এল মাঝে” ॥ ] 

কর্তব্যের রাজাসনে । ॥ | 

এখানে প্রতি চরণের পর্বসংখ্যা এক থেকে তিন-এর মধে) । এখানেও চরণে 

পর্ববহুত্ব নেই। এখানে পবাস্তর্গত মাত্রার সংখ্যা ছুই থেকে দশ-এর মধ্যে । 

পর্বসমূহের মধ্যে মাত্রাসংখ্যার মোটামুটি একটা সমতার ভাব লক্ষ্য করা যায় । 

শেষ সপ্তক-এর এক সংখ্যক কবিতার প্রথম ভ্তবকের ছন্দোলিপি__ 

শ্থির জেনেছিলেম, | পেয়েছি তোমাকে, ॥ 

মনেও হয় নি ॥ 

তোমার দানের মুল; | যাচাই করার কথা । ॥ 
তুমিও | মূল্য করনি দাবি । ॥ 

দিনের পর দিন গেল, | রাতের পর রাত, ॥ 

দিলে ভালি উজার ক'রে । ॥ 

আড়চোখে চেয়ে ॥ 

আনমনে নিলেম | তা ভাগারে ; ॥ 

পরদিনে | মনে রইল না। ॥ 

নব বসস্তেব মাবা ॥ 

ঘোগ দিয়েছিল | শ্তোমার দানের সঙজে, ॥ 
শরতের পুণিম। | দিয়েছিল তাকে স্পর্শ । ॥ 

এই স্তবকের প্রতি চরণে পৰ আছে একটি বা ছুটি করে। এখানেও চরণের 

পর্ববহ্ুত্ব নেই। এখানে পব্যস্তুগত মাত্রার সংখ্যা তিন থেকে নয় এব মধ্যে ॥ 

পন্্রপুট-এর পাচ সংখ্যক কবিতা 

সন্ধ্যা এল | চুল এলিয়ে ॥ 

অন্ত সমুদ্রে | সছ্য দান ক'রে । ॥ 
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মনে হল, | শ্বপ্রের ধুপ 
নক্ষজ্লোকের দিকে 1 ॥ 

মায়াবিষ্ট নিবিড় | সেই স্তব্ধ ক্ষণে__ ॥ 

তার নাম করব না__ ॥ 
সবে সে | চুল বেধেছে | পরেছে | আসমানি রঙে শাড়ি, ॥ 

খোলা ছাদে | গান গাইছে একা | ॥ 

আমি দাড়িয়ে ছিলেম | পিছনে ॥ 

ও হয়তো জানে না, | কিশ্বা হয়তো! জানে । ॥ 

ওক গানে বলছে | সিন্ধু-কাকফির স্থরে-__ ॥ 

চলে যাবি | এই যদি তোর | মনে থাকে ॥ 
ডাকব নাফি |] রে ডাকব না, ॥ 

ডাকি নে তো | সকালবেলার | শুকতারাকে ।__ ॥ 

এই স্তবকের প্রতিত চরণের পর্বসংখ্যা এক থেকে চার-এর মধ্যে । এখানেও 

চরণে পর্ববহ্ত্ব নেই । এখানে পর্বান্তর্গত মাত্রার সংখ্যা ছুই থেকে নয়-এর মধ্যে | 

শ্যামলী কাব্যের শ্যামলী” কবিতার প্রথম স্ভবকের ছন্দোলিপি - 

ওগে! শ্টামলী, ॥ 

আজ শ্রাবণে তোমার | কালে কাজল চাহনি ॥ 

চুপ-করে-থাক। | বাঙালি মেফ্জেটির ॥ 
ভিজে চোখের পাতাম্ন | মনেব্র কথাটির মতো । ॥ 

তোমার মাটি আজ | সবুজ ভাষায় | ছড়া কাটে | ঘাসে ঘাসে ॥ 
আকাশের | বাদল ভাষার জবাবে । ॥ 

ঘন হয়ে উঠল | তোমার জামের বন | পাতার মেঘে, ॥ 
বলছে তারা | উড়ে-চল। মেঘগুলোকে | হাত তুলে, ॥ 

“থামো, থামো_ ॥ 
থামে। তোমরা | পুব-বাতাসের সওয়ারি | ॥ 

পুনশ্চ-এর কবিতাগুলি রবীন্রনাথ অমিল যৌগিক-সুক্তক ও অমিল ন্বর বৃত্ত- 

মুক্তক ছন্দে রচনা করেছেন । কবিতাগুলিতে রবীন্দ্রনাথ মিলযুক্ত কবিতায় 

বাবহৃত শব্ববর্জন ও কথ্যভাষার বাগভঙ্গী ব্যবহার করেছেন । এই কাতব্যেক্র 

বাশি”, 'পক্রলেখা”, খ্যাতি”, খেলনার মুক্তি”, “উন্নতি”, “মৃত্যু, ও “ভীরু” প্রভৃতি 
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কবিতাগুলি অমিল ঘষৌগিক-মুক্তক ছন্দে লেখা । 'কোমল-গান্ধার”, “ছুটি', 

“গানের বাসা”, 'পয়লা আশ্খিন', “শালিখ", “অস্থানে? ও প্ঘরছাঁড়া” প্রভাতি 

কবিতাগুলি অমিল স্বরবৃত্ত-সুক্তক ছন্দে লেখা । 

গন্চ-কবিতান ভাবপর্ব কথ্যভাষার শব্দ বা শব্দগুচ্ছ নিয়ে সাধারণতঃ গঠিত 
হয়। সাধুভাষার ক্রিয়াপদ, সর্বনাম প্রসৃতি এবং শুধু ব৷ প্রায়শ মিলযুক্ত কবিতাস্গ 

ব্যবহার্য শব্দাবলী যথাসম্ভব গছ্য-কবিতাক্ম বর্জন করা হয়। রবীন্দ্রনাথের 
গছ্য-কবিতায় এর কয়েকটি ব্যতিক্রম দেখ! ঘায় ॥ যেমন স্থানে স্থানে ্ 

কবিতায় ব্যবহৃত শব্দের প্রয়োগ হয়েছে । পুনশ্চ-র "নানসমাপন” কবিতায__) 
“শিষ্য শুধালো?, "বিলম্ব কেন প্রভু, -... | 

শেষ সপ্তক-এর এক সংখ্যক কবিতা-_ 

বলতে বলতে তোমার চোখ এল ছজ্সছলিক্সে 

পত্রপুট-এব পাচ সংখ্যক কবিতা-_ 

আমি ওকে দেখলেম-_ 

যেন নিকষবরনন ঘাটে সন্ধ্যার কালে জলে 

অবুঃগবরন্দ পা-ছুখানি ডুবিয়ে বসে আছে অপ্নরী,"- 

শ্টামলীর 'বাশিওয়ালা” কবিতা 

মরা দিনের নাড়ীর মধো 

দন লিয়ে ফিরে আসে প্রাণের বেগ ।. 

সাধুভাষার বিশেষ্য প্রভৃতির প্রয়োগ, পুনশ্চ-র ণশিশুতীর্থ প্রভৃতি কবিতান় 

দেখা যায় | 

“মাজা, দ্বার খোলো ! 

কোন কোঁন কবিতায় উত্তমপুরুষে নিত্যঅতীতের সাধারণ রূপ "লাম" ছাড়াও 
কলকাতা অঞ্চলের মৌখিক ভাষার ব্বপ বা সাহিত্যের চলিত ভাষার বহু 
প্রচলিত “লুম” এবং কবিতায় ও নাটকে সমধিক ব্যবহৃত “লেম'-এর, “মুর 

প্রয়োগ আছে । যেমন-_ পুনশ্চ-র “শাপমোচন' কবিতা 

মহিষী বললে, __'দেখলাম নাচ" । 

পুনশ্চ-র “খোয়াই” কবিতা 

এজেছিল্ছু বালককালে 
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পুনশ্চ-র “ক্যামেলিয়া কবিতা_ 

কাছে এসে বলল্পুঅ, “ফেলে চুরোট 1” 
শেষ সপ্তক-এর এক সংখ্যক কবিতা_ 

স্থির জেনেছিলেোম, পেয়েছি তোমাকে, 

শেষ সপ্তক-এবর আট সংখ্যক কবিতা_ 

মনে মনে দেখজ্ভুম 

সেই দূর অতীত যুগের নিঃশব্দ সাধনা 
পত্রপুট-এর পাচ সংখ্যক কবিতা-_ 

হাসজেম, তখলোম অদ্ভুতিরও সংগতি আছে এইখানে, 

শ্যামলী-র “শেষ পহরে" কবি তা__ 
গড়জেম ঘুমে ঢলে 

তুমি ঘাবার কিছ আগেই । 
শ্য/মলী-র 'আমি' কবিতা-_ 

আমি চোখ তেলল্লুম আকাশে, 

কোন কোন কবিতায় সংস্কত ছন্দের প্রভাবে আ» ঈ, উ ইত্যাদি স্বর এবং 

শব্দ মধ্যব্তাঁ হলস্ত অক্ষর ছুই মাত্রার মা পেয়েছে । শব্দের যেসব স্বর বা 

অক্ষর ছুই মাত্রা তাদের উপরে “২” চিহ্ন দিয়ে দেখান হয়েছে । পুঅশ্চ-র 

'চিরব্ূপের বাণী” কবিতা 
স্ 

বাধুসমুন্দরে | ঘুরে ঘুরে চলে । অশ্রুতবাণীর | চক্রলহরী, 

টিনার ও 
স্ 

াধাদ ॥| এই সহায় [ লা হু | মনেব সাধনা ; 
সহ 

জীর্ণকঃ | মিশবে টিতে | চিরজীবী কঠম্বর | বহন করবে বাণী । 

পন্রপুট-এর 2 সংখ্যক কবিত1-__ 

আজ | টি প্রণতি | গ্রহণ করো, | পৃাথবী, 
নথ স্ 

শেষ নমক্কারে অবনত | দ্িনাবসানের | বেদিতলে | 

চু চর 

মহাবীর্ধবতী, | তুমি বীরভোগ্যা 



২৯৬ রবীক্দ্কাব্যের শেষ পধায় 

ববীন্দ্নাথেন্র গছ্য-কবিতাবলীর ছন্দ ছাড়াও আরও কয়েকটি আলোচ্য 

বিষয় আছে, তা হল ভাষা, শব্দ, অলংকার এবং চিজ্রকল্প । 

গছ্চ-কবিতায় রবীন্দ্রনাথ চলিত ভাষা! ব্যবহার করেছেন । এই চলিত 

ভাষা কিন্ত জনসাধারণের ভাষা নয় । এই ভাষা আক়ভ করা শিক্ষা-সাপেক্ষ | 

এই ভাষা পরিশীলিত ও মাজিত। গছ্য-কবিতাগুলিতে কবি আধুনিক কথ্য 
ভাষা ও ভঙ্গীকে বাবহার করেছেন, ফলে এগুলি জীবনের সঙ্গে সহজেই ুক্ত 
হতে পেরেছে । দূ, বৃহৎ, অনভিজাত ও অভিজাত সব রকম ভাব-প্রকাশ 

এই ভাষা সক্ষম । ৃ . 

শব্দবব্যবহারে রবীন্দ্রনাথ কোন বিশেষ রীতি মানেন নি । দেশী, বিদেশী, 

তৎসম. তত্ভব, ভগ্নতৎসম ইত্যাদি নানা শব্দ তিনি ব্যবহার করেছেন । কথ্য 

ভাষারীতি ব্যবহার করার ক্ন্য তৎসম শব্দের বহুল ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। 

কবিতাগুলি অনেকাংশে আধুনিক জনজীবনের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার জন্য ইংরেজি 

শব্দের বাবহারও প্রচুর | 

রবীন্দ্রনাথের গগ্য-কবিতার বনুস্থানে শব্দখালংকার এবং অর্থালংকারের স্ুষ্ট 
প্রয়োগ হয়েছে । প্ুনশ্চ-এ কবি গৃহস্থ পাড়ার ভাষা রচনার সংকল্প করলেও 

তার গছ্য-কবিতাগুলির ভাষা জীবনের সংকীণণ গর্ডতীর মধো আবদ্ধ থাকে নি । 

ববীন্দ্রনাথের গ্য-ছন্দে রচিত কাব্যগুলির ভাষাবীতি ও বিষয়বস্তই এর প্রমাণ । 
সোনার তরী কাব্যের “বস্থন্ধর!” এবং পত্রপুট-এর পৃথিবী” কবিতায় বক্তব্যের 

বিশেষ তারতমা নেই । তবে অন্ষভূতি এবং প্রেরণার দিক থেকে পার্থকে'র 
জন্য এদের প্রকাঁশভঙ্গী পৃথক । পত্রপুট কাবোর “পুথিবী” কবিতাকে গছ্য-ভঙ্ষী 
দেওয়ার জন্য কর্ব অন্ত্যান্থপ্রাস বর্জন করেছেন; কিন্তু শ্রুত্য, বুত্ত্য প্রতি 

অন্গপ্রাসের ধ্বনি সম্পদে কবিতাটি সম্মদ্ধ । অন্থপ্রাসের প্রাধান্য ও অন্যান্ত 

অলংকার কবিতাটির ভাবস্বব্ূপ হয় নি বরং কবিভাটিকে রলোতীর্ণ করে 

তুলেছে । 

পুনশ্চ কাব্যের ৩৩টি কবিতায় কবি অন্প্রানঅতিরিক্ত মোট ন্টি 

উল্লেখষোগ্য অলংকার ব্যবহার করেছেন এবং এগুলির মধ্যে সাদৃশ্ঠমূলক ৮৫টি 

অর্থালংকারই প্রধান । তেষ সপ্তক-এর «৬টি কবিতায় ব্যবহ্ধত ৭টি 

উল্লেখযোগ্য অলংকারের মধ্যে ৬৯টি সাদৃশ্টমূলক অলংকারই প্রধান । পৰ্র্রপুট 

এবং শ্যামলী প্রান্ম সমসাময়িক কালে রচিত । পত্রপুট ও শ্কামলী কাব্যে 
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যথাক্রমে ১৯ ও ৯২টি কবিত। স্থান পেয়েছে । ছুটি কাব্যেই নাদৃস্তমূলক 

অলংকারই প্রধান । পক্রপুট-এর ৬৩টি উল্লেখযোগ্য অলংকারের মধ্যে সাদৃষ্ঠ- 

মূলক অলংকার হচ্ছে ৫৯টি । শ্টামলী কাব্যে মোট অলংকার-সংখ্যা ৬ ৮টি, 

এর মধ্যে সাদৃশ্টমূলক অলংকার হচ্ছে ৫৯টি । 

পুনশ্চ কাবোর সাদৃশ্ু/মূলক অর্থালংকারের মধ্যে সর্বত্রই ্ধপকের অসামান্ত 
উৎকর্ষ লক্ষ্য কর! যায় না। এই কাব্যের উতৎপ্রেক্ষা অলংকাবগুলি গুণবিচারে 

এবং অভিনবন্তে রসসমদ্ধ হয়ে উঠেছে । “খোয়াই” কবিতাম্-__ 

পৃথিবীর একটানা সবুজ উত্তরীয়, 
তারি এক ধারে ছেদ পড়েছে উত্তর দিকে, 

মাটি গেছে ক্ষয়ে, 

দেখা দিয়েছে 

উদন্মিল লাল কাকের নিস্তব্ধ তোলপাড়; 

মাঝে মাঝে মর্চেধর। কালো মাটি 

মহিষাস্থরের মুণ্ড যেন। 

“দেখা” কাবতায়__ 

মোট মোটা কালে। মেঘ 

ক্লাম্ত পালোয়ানের দল ঘেন, 

সমস্ত বাত বর্ষণের পর 

আকাশের এক পাশে এসে জমল 

খেষাঘে ষি করে । 

প্রথম পূজা কবিতায়-_ 

আকাশে উঠছে জ্লে-ওঠ কানাতগুলোর ধোয়ার কুগুলী, 

জ্যোত্সাকে যেন অজগর সাপে জড়িয়েছে। 

পৃর্বোস্ত অলংকারগুলিতে কল্পনান অভিনবত্ব এবং নৃতনত্ব থাকলেও 

রবীন্দ্রনাথোচিত কোমল মাধুধ এখানে অনুপস্থিত, বরং মনন-কর্ষণার সজ্ঞান 
প্রয়াস লক্ষ্য করা যায । আবার কোন কোন উৎপ্রেক্ষা অলংকারে কাব্যধর্মী 
কোমল সৌন্দর্যের দর্শন পাওয়া যায়» 
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“ছুটির আয়োজন” কবিতায-__ 

হাওয়া উঠছে শিশিরে শির্শিরিয়ে, 
শিউলির গন্ধ এসে লাগে 

ঘেন কার ঠাণ্ডা হাতের কোমল লেবা। 

বা, “শাপমোচন' কবিতায়-__ 

আকাশে আকাশে তারাগুলি ঘেন 

তামসী তপশ্ষিনীর নীরব জপমস্ত্র । 

পুনশ্চ কাব্যের উপমা! অলংকারগুলি শ্বচ্ছন্দ সজীব এবং প্রাণবস্ত । এখানে; 

ভপমাগুলি প্রয়োগ-কুশলতার জন্য আন্বাছ্য হয়ে উঠেছে । তেমন, “খোয়াই” 

কবিতাম্স__ 

এই পথে ধেয়ে এসেছে কালবৈশাঘীর ঝড় 
গেরুয়া পতাকা উডডিয়ে 

ঘোড়সওয়ার বগিসৈন্যের মতো।_ 

'ছেলেটা” কবিতায়__ 
এ সবুজ স্বচ্ছ জল 

সাপের চিকণ দেহের মতো । 

“শিশ্ুতীর্ঘ” কবিতায়__ 

মা! বসে আছেন তৃণশয্যায়, কোলে তার শিশু, 

উষার কোলে যেন শুকতারা ॥ 

পুনশ্চ কাব্যের কয়েকটি 'দৃষ্টান্ত' এবং “নিদর্শনা” অলংকার স্থ্টি অনবছ্য । তেমন, 

দষ্টাস্ত অলংকার “সাধারণ হেয়” কবিতায়__ 

“কথাগুলি ঘদি বানানে হয় দোষ কী, 
কিন্ত চমত্কার-_ 

হীরে বসানো সোনার ফুল কি সত, তবুও কি সত্য নয় ? 

“নিদর্শনা” অলংকার “দেখা” কবিতাম__ 

শ্রাবণ মাসের রৌদ্র দেখ! দিস্েছে 

অনাহ্ত অতিথি, 

হাঁসির কোলাহল উঠল 
গাছে গাছে ভালে পালায় । 
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“পয়লা! আশ্বিন” কবিতায় নিদর্শন অলংকার-_ 

প্ুব আকাশে শুভ্র আলোর শঙ্খ বাজে, 

পুনশ্চ কাব্যের ভ্াক্স শষ সপ্তক-এর উপমা অলংকারগুলিতেও অপূর্ব 

লাবণ্য ফুটে উঠেছে । যেমন, আট সংখ্যক কবিতায্স-__ 

তার কাপনে আমার মন ঝল্মস্ করছে 

ক্ষ্চড়ার পাতার মতো । 

তেইশ সংখ্যক কবিতায়__ 

ঘার দিকে তাকাই 

চক্ষু তাকে আকড়িয়ে থাকে" 

পুস্পলগ্ন ভ্রমনের মতো । 

ছেচলিশ সংখ্যক কবিতায়__ 

ভোরে বেলায় দেখতেম জানল দিয়ে 

অন্ধকারের উপরকার ঢাকা খুলে আসছে, 

বেরিয়ে আসছে কোমল আচো। 

নতুন ফোট। কাটালি টাপার মতো । 
সাত সংখ্যক কবিতায় ব্যবহাত একটি মাঁলোপম! অলংকারের উল্লেখ করা যায়__ 

অবশেষে যুগাস্তে তার! তেমনি করেই গেছে 

তেমন গেছে বধণশাস্ত মেঘ, 

যেমন গেছে ক্ষণজীবী পতঙ্জ ৷ 
উৎপ্রেক্ষা অলংকারগুলির সাহায্যে কবি স্বল্প পরিসরে এক একটি সম্পূর্ণ চিজ 

অন্কন করেছেন । চার সংখ্যক কবিতায়__ 

বিলের পরপারে পুরাতন গ্রামের আভাস, 
ফিকে রঙের নীলাম্বরের প্রান্তে 

বেগনি রঙের আচল] । 

উনন্রিশ সংখ্যক কবিতায়-__ 
চৈজ্রের নৌব্দে আর সর্ষের খেতে 

কবির লড়াই লাগল ঘেন 

মাঠে আর আকাশে । 
ত্রিশ সংখ্যক কবিতাকস-__ 

কচি শ্যামল তার বউদি, 
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গলায় সরু সোনার হারগাছি, 

শরতের মেঘে লেগেছে 

ক্ষীণ োদের বেখা ! 

শেষ সগ্ডক-এর সমাঁসোক্তি এবং ব্বভাবোক্তির চিত্র গুলিও মনোজ্ঞ, যেমন, 

'ছেচল্লিশ সংখ্যক কবিতায় ব্যবহৃত পমামসোক্তি অলংকার,__ 

তখন প্রতি দিনটি ছিল স্বতন্ত্র, ছিল নতুন । 

যে প্রভাত পুর্বদিকের সোনার ঘাট থেকে 
আলোতে সান করে আসত ) 

রক্তচন্দনের তিলক একে ললাটে, 

সে আমার জীবনে আসত নতুন অতিথি, 

হাসত আমার মুখে চেয়ে । 

আগেকার দিনের কোনো চিহৃ ছিল না তার উত্তরীয়ে । 

চার সংখ্যক কবিতায় স্বভাবোক্তি অলংকার-__ 

কাক ভাকছে তৈতুলের ডালে. 

চিল মিলিয়ে গেল 

বৌব্রপাণ্ডুর ক্দূর নীলিমায় । 

বিলের জলে বাধ বেধে 

ভিডি নিয়ে মাছ ধরছে জেলে । 

বিলের পরপারে পুরাতন গ্রামের আভাস, 
ফিকে রঙের নীলাম্ববের প্রান্তে 

বেগনি ডের আচলা । 

গাঙচিল উড়ে বেড়াচ্ছে 

মাছধর জাজের উপরকার আকাশে । 

মাছরাডা স্তব্ধ বসে আছে বাশের খোটায়, 
তার স্থির ছায়। নিস্তরঙ্জগ জলে । 

ভিজে বাতাসে শ্াওলার ঘন ল্িগ্ধগন্ধ । 

পজ্রপুউট এবং শ্যামলী ছুটি কাব্যেরই বূপক অলংকারগুলি সাধারণভাবে 

উল্লেখযোগ্য নয় । অবশ্থ স্থানে স্থানে রবীন্দ্রনাথের বিশিষ্টত! প্রকাশ পেয়েছে । 

যেমন, পরপুট-এর তিন সংখ্যক কবিতায় একটি ব্পক-_ 
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সেখানে প্রসন্ন প্রভা তস্য প্রতিদিন মুছে নেয় শিশিরবিন্ু 
কিরণ-উত্তরীয় বুলিয়ে দিয়ে | 

রূপক অলংকারের তুলনায় পত্রপুউট ও শ্যামলী কাব্যের উপমা ও উৎপ্পেক্ষা 
অলংকারগুলি শ্রেষ্ঠ । পত্রপুট-এর ছুই সংখ্যক কবিতায় ব্যবহৃত একটি উপমা 

আমার ছুটি চার দিকে ধু ধুকরছে 

ধান-কেটে-নেওয়া খেতের মতো । 

তিন সংখ্যক কবিতায় অপর একটি উপমা-_ 

হাওয়ার মুখে ছুটল ভাঙা কুঁড়ের চাল 
শিকলছেড়। কযেদি-ডাকাত্তের মতে] । 

পত্রপুট-এর উতৎপ্রেক্ষা অলংকারগুলি অভিনবত্ব দাবি করতে পারে । তেমন» 

পাচ সংখ্যক কবিতায়__ 

সন্ধ্যা এল চুল এলিয়ে 

অন্ত সমুদ্রে সছ্য স্নান ক'রে । 

মনে হল, স্বপ্রের ধুপ উঠছে 
নক্ষভ্রলে।কেবর দিকে । 

পত্রপুট-এর কবিতাগুলিতে অলংকারের সমন্বয়ে রবীন্দ্রনাথ বক্তব্য বিষয়ের 

মধ্যে তীব্র গতি ও উত্তপ্ত আবেগ সঞ্চার করে এক একটি পরিপূর্ণ চিত্র ভুলে 

ধরেছেন আমাদের সামনে । যেমন, তিন সংখ্যক কবিতার অংশ বিশেষ 

বৈশাখে দেখেছি বিছ্যত্চঞ্চুবিদ্ধ দিগন্তকে ছিনিয়ে নিতে এল 

কালে। শ্েনপাখির মতো তোমার ঝড়, 

সমত্ত আকাশট। ডেকে উঠল ঘেন £কশর-ফোল সিংহ, 
তার লেজের ঝাপটে ডালপাল। আলুখালু ক'রে 

হতাশ বনস্পতি ধুলায় পড়ল উবুড় হয়ে । 
হায়ার মুখে ছুটল ভাঙা কুঁড়ের চাল 

শিকলছেঁড়া কয়েদি-ডাকাতের মতো । 

এখানে রূপক» উপমা এবং বাচ্যোত্প্রেক্ষা অলংকারের সমন্বয্স হয়েছে । 
পত্রপুট-এর শ্বভাবোক্তি অলংকার প্রাণবন্ত ও স্বাভাবিক । যেমন, ছুই সংখ্যক. 

কবিভাক্স-_ 
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দেখলেম বর্ষা গেল চলে 

কালে! ফরাসটা নিল গুটিয়ে । 

কবিতায়-__ 

ব্যতিরেক অলংকারেও কবির নৈপুণ্য প্রকাশিত হয়েছে ষোলে। সংখাক 

এল ওরা লোহার হাতকড়ি নিয়ে 

নখ যাদের তীক্ষ তোমার নেকডেব চেয়ে, 

এল মান্ুষ-ধরার দল | 

গর্বে যারা অন্ধ তোমার স্যহারা অরণ্যের চেয়ে | 

শ্যামলী কাব্যের অলংকারগুলিও ভাবসমৃদ্ধ । 

চিআধমী এবং বর্ণ বহুল । 

এখানে ব্যবহৃত উপমাগুলি 

যেমন, “হঠাৎ দেখা” কবিতায়__ 

আগে ওকে বার বার দেখেছি 

লালবডের শাড়িতে 

দালেম ফুলের মতো রাডা » 

উত্প্ররেক্ষা। অলংকারগুলিও মৌন্দষে ও অভিনবন্তে শ্রেষ্ঠ । 

কবিতায়__ 

তেমন, “উৎসর্গ 

জামরুলগাছে ধরে অজন্ব ফুল, 
হরণ করেছে স্থরবালিকার হাজার কানের হুল । 

“ততুলের ফুল” কবিতায়__ 

ভোরের বেলায় আকাশের বুঙ 

যেন পাগলের চোখের তারা । 

উৎপ্রেক্ষ। অলংকারগুলির সাহায্যে কবি চিত্র ও ধ্ৰবনি-ন্দপকে ব্যঞ্জিত করে 

তুলেছেন । ঘেমন, “কালরাত্রে' কবিতাম__ 
পাখিদের ছোট কোমল তন্তে 

ছুরস্ত হয়ে উঠল প্রাণের উতস্কক ছন্দ । 

চলল তাদের স্থবের তীবখেল। 

ক থেকে কে, শাখা থেকে শাখায় | 

সেতারের জ্রত তালেব বাজন যেন 

পাতা পাতায় আলোর চমক । 
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স্বভাবোক্তি অলংকারের সাহাষ্যেও কবি নিপুণ চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন । 
ঘেমন, “প্র কবিতায়-_- 

ঘন অন্ধকার রাত, 

বাদলের হাওয়া, 

এলোমেলে! ঝাপট দিচ্ছে চার দিকে । 

ঘেঘ ড[কছে গুরুগুর, 

থরথর করছে দরজ।, 

খড়, খড় করে উঠছে জানলাগুলে1। 

বাইরে চেয়ে দেখি, 

সারবাধ। স্পুরি-নারকেলের গাছ 

অস্থির হয়ে দিচ্ছে মাথা-ঝাকানি। 

ছুলে উঠছে কাঠাল গাছের ঘন ডালে 

অন্ধকারের পিগুগুলো 

দল-পাকানে প্রেতের মতো । 

রান্তার থেকে পড়েছে আলোর তখ। 

পুকুরের কোণে 

সাপ-খেলানে।, আকাবাকা । 

শ্ামলী-র সমাসোক্তি অলংকারগুলির মধ্যে কবির সঙ্গে প্রকৃতির সহজ 
সম্পর্কের রূপটি ধর। পড়েছে । যেমন, “হারানো মন” কবিতায়-__ 

তোমাকে দেখতে পাচ্ছি নে, 

দেখছি পশ্চিম আকাশের রোদ্ছুর 

চুরি করেছে তোমার ছায়া, 

ফেলে রেখেছে আমার ঘরের মেঝের 'পরে। 

“অকাল ঘুম, কবিতায়__ 
ক্রাস্ত জগৎ চলেছে প1 টিপে 

ওর খোল জানালার সামনে দিয়ে 

ওর শাস্ত-এনশ্বালের ছন্দে । 

এবার গদ্-কবিতার “ইমেজ সন্বন্ধে আলোচনা করা যেতে পারে। 
যখন অনংকারগুলি সর্বতোভাবে কবির মনোভাবকে প্রকাশ করতে সক্ষম 
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হয় না, তখনই "ইমেজের সাহায্য নিতে হয় । এই “ইমেজের মধ্যে আবার 

এক বা! একাধিক অলংকার থাকতে পারে । নানাব্ধপ মতবিরোধ থাকালেও 

সাধারণভাবে “ইমেজ” কথাটিকে বাংলায় বল হয় চিত্রকলপ। কবির মনে 

বান্ডভব জগৎ যে রূপ গ্রহণ করে, তা প্রকাশিত হয় চিন্রকলে 1 এজন্যই এই 

চিত্রকল্ের সাহাযোই পাঠক বান্তব সম্পর্কে কবির মনোজগতেতের খবর জানতে 
পারেন। মানুষের ইন্ড্রিয়ের কাছেই এই চিত্রকল্পগুলির আবেদন । এই 

চিজ্কলপগুলির সাহাদ্যেই পাঠকের কল্পন। উদ্দীপ্ত হযে ওঠে । চিন্ঞকলেের 
উদ্দেশ্ট কাব্যিক সত্যের প্রকাশ । আবেগ ও মননের তারতম্যের 

চিত্রকল্পগুলিব্র ও প্রকার ভেদ ঘটে । চিত্রকল সাধারণতঃ সরল জটিল এবং 

গুঢ়ার্থব্যঞক হয় । 

সরল চিত্রকল্পগুলেতে অভিজ্ঞতজাব্ সরল প্রকাশ লক্ষ্য করা যায় । এখানে 

অভিজ্ঞতার মধ্যে গভীরতা বা জটিলতা থাকে না। এগুলি সাধারণতঃ 

শ্বভাবোক্তি অলংকারের মতো! । ঘযেষন_ পুনশ্চ-র “কোপাই' কবিতা 
হাটে ঘাবে কুমোর 

বাঁকে করে হাড়ি নিয়ে; 

পিছন-পিছন যাবে গায়ের কুকুরট। ; 

আব, মাসিক তিতন টাক। মাইনের গুরু 

ছেড়া ছাতিত মাথাক্ । 

শেষ সঞ্তক-এর চার সংখ্যক কবিতা 

গাংচিল উড়ে বেড়াচ্ছে 

মাছধর1 জালের উপরকার আকাশে । 

মাছরাডা স্তন্ধ বসে আছে বাশের খোটায়, 

ভার স্থির ছায়। নিস্তরক্গ জলে । 

পত্রপুট-এর পীচ সংখ্যক কবিতা 
নিবিশেষে ছড়িয়ে পড়ল আলো মাঠে বাটে 

মহাজনের টিনের ছাদে, 

ক-সবজির ঝুড়ি-চুপড়িতে, 
আটি বাধা খড়ে, 

হাড়িমালসার স্তুপে, 
নতুন গুড়ের কলসীর গাস্ষে ॥ 



শেষ পথায্ের কবিতার বূপকল্প ও বাণীবিন্ঠাস ৩০৫ 

শ্টামলী-র “অম্বত” কবিতায়-_ 
০বগনি রঙের পাখি, বুকের কাছে সাদা-__ 

টেলিগ্রাফের তারে বসে লেজ ছুলিয়ে 

ভাকছে মিষ্ি স্ব চাপা স্থরে । 

কবি যখন তার অভিজ্ঞতা প্রকাশে জড়বস্তর উপর সজীবতা এবং মাননদিক 

গুণ আরোপ করেন অথবা চেতনাসম্পন্ বস্ততে বা প্রাণীতে বিষুর্ততা আরোপ 

করেন তখনই স্্টি হম জর্টিল চিত্রকলপ । এই ধরনের চি্রকল্পে অলংকরণের 
প্রাচুষ লক্ষ্য করা যাক্স। কয়েকটি এই ধরনের চিত্রকলের উদ্বাহরণ দেওয্া। হচ্ছে ॥ 

পুনশ্চ “অপরাধী” কবিতা 
মনট) ওর হাক্কা ছিপছিপে নৌকো, 

হু ছু করে চলে যায় ভেলে, 

পুনশ্চ-র “বালক” কবিতা 

জটাধারী বুড়ো ব্ট মোটা মোটা শিকড়ে 
আকড়ে ধরেছে পুব ধারট] । 

শেষ সপ্তক-এর চৌদ্দ সংখ্যক কবিতা-__ 
স্বচ্ছ ব্রাক্রের তাবাগুলি 

যেন নেমে আসছে 

পুরাতন মহানিম গাছের 

বিলিঝৎকৃত স্তব্ধ রহস্তঠের কাছাকাছি । 

শেষ সপ্তক-এর চৌভ্রিশ সংখ্যক কবিতা-_ 

বিরাট অহৎকান্র 
হয়েছে সাষ্টার্জে ধুলায় প্রণত-_- 

পত্রপুট-এর ছুই সংখ্যক কবিতা-_ 

আমার ছুটি চার দিকে ধূ ধু করছে 
ধান-কেটে-নেওয়া ক্ষেতের মতে । 

হ্যামলী-র প্প্রাণের রস" কবিতা 

আমার এই একটুখানি অবসর 

উড়ে চলেছে 
ক্ষণজীবী পতজেন্ মতো। 

স্্যান্তবেলাব আকাশে 

বভিন ভানার ০শেষ তলা চুকিয়ে দিতে-_ 
স্ববীন্্রকশব্য-__২* 



৩০৬ ববীজ্দকাব্যের শেষ পধায় 

গুঢ়ার্থব্যঞ্রক চিত্রকল্লে ভাবের একটি নিগুঢ় সংহতি লক্ষ্য করা ঘাযস। সব 

সময় এই চিত্রকল্পগুলির অর্থ সথপরিস্ফুট হয় না। কয়েকটি দ্ৃষ্টাস্ত নীচে 

দেওয়া হল ।-_ 

পুনশ্চ-র “চিরব্ূপের বাণী” কবিতা-_ 

মাটির দানব মাটির রথে যাকে হরণ করে চলেছিল 

মনের রথ সেই নির্দেশ বাণীকে আনলে ফিরিয়ে কহীন গানে |: 
জয়ধ্বনি উঠল মর্তলোকে ॥ 

দেহমুক্ত রূপের সঙ্গে যুগলমিলন হুল দেহমুক্ত বাণীর 
প্রাণতরঙ্গিনীর তীরে, দেহনিকেতনের প্রাঙ্গণে । 

শেষ সপ্তক-এর সাত সংখ্যক কবিতা-_ 

মহাকাল, সন্াসী তুমি । 

তোমার অতলস্পর্শ ধ্যানের তরঙ্গ-শিখরে 

উচ্ছিত হয়ে উঠছে ্ষ্টি, 

আবার নেমে যাচ্ছে ধ্যানের তরঙ্গ তলে । 

পত্রপুট-এর তিন সংখ্যক কবিতা 

অচল অবরোধে আবদ্ধ পৃথিবী, মেঘলোকে উধাও পৃথিবী, 
গিরিশৃক্গমালার মহৎ মৌনে ধ্যাননিমগ্র! পৃথিবী, 

নীলাম্বুর।শির অতন্দ্রতরঙ্গে কলমন্দ্রমুখর। পৃথিবী, 

অন্পপূর্ণা তুমি হ্থন্দরী, অন্নরিক্তা ভুমি ভীষণ! । 

রবীন্দ্রনাথের গছ্য-কবিতার চিন্রকল্পগুলি সর্বত্রই সংহত ও সামঞ্জস্যপূর্ণ 

হওয়ায় সার্থক হয়ে উঠেছে ॥ অভিজ্ঞতার টবচিত্র্যে এগুলি সর্বত্রই সজীব এবং 
বথার্থ ইক্ষিতবাহী । 

শন 

হ্হ 

অন্তঠান্য কবি তা__-গছ্য কবিতাব্যতীত শেষ পর্যায়ের যে আরও অন্যান্য 
বিপুল সংখ্যক কবিত৷ আছে» যেখানে সর্বত্রই ছন্দ ও বাগৈশ্বর্ষের নিদর্শন 
পরিস্ফুট হয়েছে । ছন্দের দিক থেকে শেষ পর্যায়ে কবির দৃর্টিভলী ছিল 
পরীক্ষামূলক । পুনশ্চ-র আগে পর্যস্ত এবং শ্টামলীর পন্ম থেকে অন্ধান্ত কাব্য 



শেষ পধায়ের কবিতার বূপকল্প ও বাণীবিন্তাস ৩০৭ 

গুলিতে কবি মোটামুটিভাবে সর্বত্রই অস্ত্যমিল রক্ষা করে ভার পুরনো 
ছন্দরীতির অন্ুবর্তন করেছেন । তার গছয-কবিতা রচনার যুগের মধ্যবর্ত 
কাব্য বীথিকা-তেও কবি অস্ত্যমিলযুক্ত ছন্দ ব্যবহার করেছেন । গছ্য-কবিতা। 

অতিরিক্ত অন্যান্য কবিতাগুলির মধ্যেও আবার সুস্্ব ছুটি ভাগ করা যায় । 

ক. রোগশয্যায়, আরোগ্য, জন্মদিনে ও শেষ লেখ। প্রভৃতি কাব্যে ছন্দের 

স্পষ্ট ঝংকার ও আবেগ আছে, কিন্তু অধিকাংশ কবিতায় অস্ত্য অক্ষরের 

মিল নেই এবং সর্বত্রই প্রায় অসমপড.ক্তি ব্যবহার করণ হয়েছে । মানসী বা 
তারও পুর্ব থেকে কবি কবিতাবলীর মধ্যে চরণে অসম সংখ্যক পর্ববিন্াস ও 

ছন্দের প্রবহমানতান্ চর্চা করে আসছিলেন। এরই চরম স্ফৃত্তি হয়েছে 
পূর্বোক্ত গ্রন্থগুলিতে । এই সবকাব্যে চরণের মধ্যে তিনি তিন, চার, ছয়, 

আট ও দশ মাত্রার পদ বা পর্ব ব্যবহার করেছেন । অবশ) পর্বে পয়ারের 

বগ্ম-মাত্রিকতা অক্ষুপ্র আছে । এগুলিকে মোটামুটিভাবে অমিল ঘৌগিক 

মুক্তক ছন্দ বল! যেতে পারে। অস্ত্য অক্ষরের মিলহীন কবিতাগুলির 
প্রত্যেকটি পড-ক্তি পরবর্তী পড.ক্তি থেকে স্বতন্ত্র । অমিত্রাক্ষর ছন্দের মধ্যে 
যেমন একটি পড্ক্তি আর একটি পঙক্তির সঙ্গে মিলিত হয়, এখানে সেরকম 
হয় নি । যেমন” আরোগ্য-এর ৩ সংখ্যক কবিতা 

নির্জজ রোগীর ঘর । 

খোল দ্বার দিয়ে 
বাক ছাস্া পড়েছে শহ্যাক্স । 

শীতের মধ্যাহৃতাপে তন্দ্রাত্ুর বেল। 

চলেছে মস্থুর গতি 

€শবালে দুর্বলশ্রোত লদীর মতন । 
মাঝে মাঝে জাগে যেন দুর অতীতের দীর্ঘশ্বাস 
শশ্তহীন মাঠে ॥ 

কবিতাগুলিতে মিত্রাক্ষর্ ও অমিজ্বাক্ষরের টৈশিষ্ট্যের সমন্বয় কর। হয়েছে । 

পয়ারের যুগ্ম-মান্রিকতা স্বতঃই লক্ষ্যগোচর হয়। যেমন, আরোগ্য-এর ৯ 

সংখ্যক কবিতা-_ 

বিরাট হ্যস্ির ক্ষেঅে 

আতশবাজিন খেল। | আকাশে আকাশে 



৩০৮৮ রবীন্দ্রকাব্যের শেষ পায় 

এখানে আট, আট ও ছয় মাত্রার এক একটি পর্ব ব্যবহৃত হয়েছে 3 সুতরাং 

এই ছন্দকে পয়ার জাতীয় বলা যায়। কোন কোন ক্ষেত্রে পর্ব হত ক্ষুত্র 
হয়েছে আভ্যন্তরীণ গতিও ততই স্পষ্ট হয়েছে । কোন কোন স্থানে অসম 

(তিন মাত্রা) ও বি-সম (দুই-তিন মিলিত ) মাজ্বার পরিচয় পাওয্সা! যায়। 

সেই সমন্তড কবিতায় ছন্দের গতি চঞ্চল । যেমন, আরোগ্য-এর ১৮ সংখ্যক 

কবিতা ।__ ্ 
ফসল কাটা হলে সার মাঠ হয়ে ষাযস় ফাক-__ 

অনাদরের শশ্ত গজায়, তুচ্ছ দামের শাক । 

এই সমস্ত কাব্যে ছন্দের ঝংকার সুস্পষ্ট, তবু ছন্দের নিক্সমের ব্যতিক্রম খুব 

বেশি । এই শ্রেণীর কবিতাগুলিতে প্রাক প্রত্যেকর্টিতে অসম পডক্তি ব্যবহার 

কৰা হয়েছে । কতকগুলি কবিতাঁক্স মেল থাকলেও পড.ক্তিগুলি এত অসম 

ঘে মনে হয় মিলের ধ্বনিসঙ্গতি অনেকটা ব্যাহত হয়ে যাবে । জন্মদিনে 

কাব্যের ১০ সংখ্যক কবিতা 

ওগো! গুণী, 

কাঁছে থেকে দূরে যার। তাহাদের বাঁশী যেন শুনি । 

তুমি থাকো! তাহাদের জ্ঞাতি, 
তোমার খ্যাতিতে তারা পায় যেন আপনারি খ্যার্তি- 

রবীন্দ্রনাথের ছন্দ-সম্পক্িত পরীক্ষা রোগশয্যাক্স,য় আরোগ্য ইত্যাদি কাব্যে 

বিশেষভাবে উত্তীর্ণ । এখানে ছন্দের গতি যথেষ্ট স্বাধীনতা পেয়েছে । তবু 
যত্তির বহুল প্রয়োগের জন্য এবং ব্যতিক্রম থাকা সত্বেও মাত্রার সাম্যের জন্য 

মিলযুক্ত কবিতার ছন্দের স্বকীস্ত। নষ্ট হয় নি। এই জাতীয় কবিতার বৈশিষ্ট্য 

হল কবি এখানে তিন, চার, ছয়, আট বা দশ মাত্রার ব্যবহার করেছেন । 

রবীন্দ্রনাথের মতে ছুই মাত্রার মধ্যে আছে স্থৈর। ছই মাত্রার পরই ঘি 
“্ঘতি” পড়ে তাহলে ছন্দের গতি হয় হাল্কা । তিনি এই সকল কবিতা 
প্রধানত: পয়ার জাতীয় ছন্দে রচনা করেছেন। কবি যুক্ত অক্ষরের পূর্ব 

বরকে একমাত্রার মূল্য দিয়েছেন । যমন, "বিরাট স্থষ্টির ক্ষেত্রে” চরণটির 
“স্স্টিি কথাটির ৭ষ্ট” অংশ একটি সমগ্র ধ্বনি । 

আলোচ্য কবিতাগুলির ছন্দের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বশিশ্ট্য প্রত্যেকটি 

পডক্তি ব চরণের ব্ূপ। প্রতি পডক্তিই স্বয়ংসম্পূর্ণ । অনেক স্থানে মাঝে 
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মাঝে সামান্য ছেদ" থাকলেও সমগ্র পড়ক্তিটির এঁক্যে বাধা স্থষ্টি হয় না। 
মাঝের এ সামান্য “ছেদকে পুর্ণ যতি বলে গ্রহণ করা যায় না । আবোগ্য 

প্রভৃতি কাব্যের কবিতায় ছোট ছোট পছ্ক্তিগুলি_কোন কোন স্থলে দীর্ঘতর 
পডক্তি ও একটি যতিহীন পদের মতো একটি একক ধ্বনি-সম্ি ॥ এই সমগ্রতা 

এই সকল পড্ক্তিগুলিকে গামভীধমণ্ডিত করেছে । 

পয়ারের ষতিমাত্রার বহুল ও অভিনব প্রয়োগ করা হয়েছে শেষের যুগের 

অনেক কবিতায় । এক একটি ছোট পড্ক্তি যেখানে থেমেছে সেখানে 

দাথ বিরামের পরিচয় পাওয়া যায় । এইজন্তা ছোট পড.ক্কতিও বিস্তৃতি লাভ 

করেছে । 

কবি যখন এই কাব্যপরিমগ্ডলটি রচনা করেন তখন তিনি জীবনের বহু- 

বিচিত্র লীল। থেকে সরে এসে শাস্তভাবে মৃত্যুর প্রতীক্ষারত । তার শ্বচ্ছ 
চেতন। ঘেন জীবনম্বত্যুর মধ্যে এক গভীর অর্থময় সেতু রচনা করতে চেয়েছে । 
কবিতাগুলিতেে কোন সচেতন শিল্প-প্রস্সাসের চিহৃ মাত্র নেই । আরোগ্য 

কাব্যের “সংসারের প্রাস্ত জানালায়”, জন্মদিনে কাব্যের “ধুসর গোধূলি লগ্নে ব। 
শেষ লেখা কাব্যের “কূপ নারাণের কুলে”, প্রথম দিনের স্র্ধঃ ছুঃখের আধার 
ব্াত্রি* “তামার স্যষ্টির পথ' প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ কবিতাগুলিতে একাস্ত স্বতঃস্ফূর্ত 
অচেতন অলংকরণ এবং এক আশ্চষ অর্থগুঢ় সংক্ষিপ্তত৷ যেন মন্ত্রবৎ রহস্ত- 

নিবিড় আবেদনের কৃষ্টি করেছে । সচেতন শিল্পপ্রয়াস ব্যতীতই এই পর্যায়ের 

কবিতাগুলি আর্টের পরম সার্থকতায় উত্তীর্ণ । মহুয়া পর্যায়ের পর থেকেই 
রবীন্্রকাবে)র প্রকাশের ক্ষেত্রে দেখা যায় পছ্য-ছন্দ ও গছ্া-ছন্দের ক্রম- 

পরিবৃক্ভি। শেষ পর্যায়ের এই মন্ত্রোপম রচনাগুলিতে যেন গন্য ও পছ্য-ছন্দের 

মিশ্রণ হয়েছে এক স্বতোত্সারিত শান্ত গন্ভীর ভঙীতে । এদের মধ্যে 

মিলহীন অসম টদর্ঘ-সমস্বিত গছ্যপঙংক্তির মধ্যেও মিলযুক্ত কবিতার নিয়ন্ত্রণ লক্ষ্য 
করা যায়। 

শেষ পর্ধায়ের এই অস্তিম কাব্য কক্সটিতে তার উপনিষদ্পুষ্ট মানসকে 

উচ্চভাবধারণক্ষম বাগভঙ্গীর দ্বার! প্রকাশ করেছেন । কাব্যগুলিতে “মগ্ন”, 

“চতন্ত' ইত্যাদি শব্দ একাধিক বার ব্যবহৃত হয়েছে । কোগশঘ্যাক্সম কাব্যের 
“অনিঃশেষ প্রাণ", “চেতনার উদ্দীপ্ত প্রাণে “আদি মহার্ণৰ গর্ভ হতে”, 
'চৈতন্যনাগর তীর্থপথে', “আনন্দ অম্বতরূপে বিশ্বের প্রকাশ, আরোগ্য কাব্যের 

_পণনিভ্যের জ্যোতি”, “চিরমানৰের সিংহাসন', 'অস্বতের উৎদল্মোতে”, “অসীম 



৩১৩ ব্লবীন্দ্রকাব্যের শেষ পরান 

টচৈতন্যলোকে”, “হিরণ্ায় লিপি” জন্মদিনে কাব্যের "নীহারিকা জ্যোতির্বাম্প 

মাঝে”, “অসীম স্থষ্টির যজ্ঞে মুহূর্তের স্ফুলিঙ্গের মতো”, “পরিপুর্ণ চৈতন্যের সাগর 
সংগমে”, “আত্মার অস্ত অন্ম করিবারে দান”, শেষলেখ! কাব্যের 'অলীমের 
পথে জ্বলিবে জ্যাতি ফ্রুবতারকার”, “পরম আমির সত্যে সত্য তার”, “শাস্তির 

অক্ষয় অধিকার, প্রভৃতি মন্ত্রবৎ শব্দ গুলি রবীন্দ্রনাথের উপনিষদ্-লালিত-মনটিকে 
উজ্জ্বলভাবে প্রকাশ করেছে । ৃ 

এই চারটি কাব্যের মধ্যে খুব অল্প সংখ্যক অলংকার ব্যবহৃত হছে | 
অধিকাংশ স্থানে অলংকারগুলি গতাহ্ছগতিক হয়েছে । কবি রোগশয্যা্ 
কাব্যে মোট 9৪৩টি, আরোগ্য কাব্যে ২৭টি, জন্মদিনে কাব্যে ৩৮টি এবং 

শেষ লেখা কাব্যে ৯টি অলংকার ব্যবহার করেছেন । 

রোগশয্যায় কাব্যের ২০ সংখ্যক কবিতার কবি হুটি বধূপক ও একটি উপম। 
অলংকারের সাহাযঘো ভার তৎকালীন অভিজ্ঞত ব্যক্ত করেছেন ।__ 

তে দেয় জানায়ে__ 

এই ঘন-আবরণ উঠে গেলে 

অবিচ্ছেদে দেখা দিবে 
দেশহীন কালহীন আদিজ্যোতি, 
শাশ্বত গ্রকাশপারাবার । 

স্ষ ঘেথা করে সন্ধ্যাসান 

যেথায় নক্ষব্র ঘত মহাকায় বুদ্বুদের মত্তো 

উঠিতেছে ফুটিতেছে-_ 
সেথায় নিশান্তে যাত্রী আমি 
টচৈতন্ঞসাগর-তীর্ঘপথে ॥ 

২৩ সংখ্যক কবিতায়ও একটি উপমাঁর সাহায্যে কবির জীবনবোধ প্রকাশিত 

হয়েছে ।__ 

শত ০ ৩৪ এই এক জন্ম মোর 

নব নব জন্মস্যত্রে গাথা । 
সগ্তরশ্মি সুর্যালোকসম 

'এক দৃশ্য বহিতেছে 
অদৃষ্ঠ অনেক ্শিধার! ॥ 
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১০ সংখ্যক কবিতায় একটি সভঙ্গ শ্লেষ অলংকার বিশেষ ব্যঞ্রনায় উপস্থাপিত-_ 
আমার দিনের শেষ ছায়াটুকু 
মিশাইলে মুলতানে__ 
গুঞ্রন তার রবে চিরদিন, 

ভূলে যাবে তার মানে । 

আরোগ্য কাব্যের কোন কোন উপমা! অলংকারে বর্ণনীয় চিত্রের মধ্যে গতির 

ইঙ্গিত স্পষ্ট হয়ে উঠেছে । যেমন, ৩ সংখ্যক কবিতায়__ 

শীতের মধ্যাহ্ৃতাপে তন্ছ্রাতুর বেলা 
চলেছে মস্থরগতিত 

টশবালে ছুর্বলল্লোত নদীর মতন । 

এঈ কাব্যের দূপক অলংকারগুলির স্থানে স্থানে বিশিষ্টতা লক্ষ্য করা যায় । 

যেমন, ৬ সংখ্যক কবিতায় 

মাঘের তরুণ “রীদ্র ধরণীর "পরে 

বিছাইল দিকে দিকে স্বচ্ছ আলোকের উত্তরীয় । 

স্বতিচারণমূলক ৪ সংখ্যক কবিতাটিতে ব্যবহৃত স্বভাবোক্তি অলংকার 

উল্লেখযোগ্য । আবার ২৮ সংখ্যক কবিতায় একটি নিশ্চমম অলংকাবরও 

অভিনবত্ব দাবি করতে পাবে | - 

গাছে গাছে জোনাকির দল 

কনে ঝলমল, 

সে নহে দীপের শিখা, রাত্রি খেলা করে আবারেতে 

টুকরে। আলোক গেঁথে গেঁথে । 

জন্মদিনে-র ১ সংখ্যক কবিতার স্বভাবোক্তি অলংকারটি অস্গভূতির গভীরতাস্স 
ন্িপ্ধ ও ভাম্বর-__ 

সেদিন আমার জন্মদিন । 

প্রভাতের প্রণাম লইয়া! 

উদয়দিগন্তভ-পানে মেলিলাম আখি, 

দেখিলাম সছ্য্সাত উষ 

আকি দ্দিল আলোক চন্দনলেখা 

হিমাক্রির হিমঞ্ঞভ্র পেলব ললাটে ॥ 
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১০ সংখ্যক কবিতাম্ম একটি বিরোধাভাস অলংকারের সাহায্যে কবি 
তুষারগিরির নৈশব্্যের অহ্রভূতিকে সার্থকভাবে তুলে ধরেছেন-__ 

হুর্গম ভূষারগিরি অসীম নিঃশব্দ নীলিমান্স 
অশ্রত যে গান গায় 

আমার অস্ত বার বাবর 

পাঠায়েছে নিমন্ত্রণ তার ॥ 

২৪ সংখ্যক কবিতায় একটি প্রতীয়মান উতৎপ্রেক্ষা অলংকার সাহায্যে কৰি 

বর্ক্ষমার স্ষ্টি করেছেন-__ 

গোধূলির সিছুর ছাক্সাক্স ঝরে পড়ে 

পাগলা আবেগের 
হাউই-ফাটা! আগুন ঝুরি । 

শেষ লেখা কাব্যে কয়েকটি ব্ূপক, উপমা ও সমাসোক্তি অলংকার ব্যবহৃত 
হয়েছে । একটি উপমায় মৃত্যুর সবগ্রাসী রূপটি অপ্ূর্বভাবে ব্যঞ্িত হয়েছে । 
২ সংখ্যক কবিতায়-_ 

বাছুর মতন মৃতু 
শুধু ফেলে ছায়া, 

শব্দ, ছন্দ ও অলংকার আলোচনার পরে আসে চিত্রকল্প রচনার কথা । 

চিত্রকলপ সাধারণত: কবিকল্পনার বশিশঙ্ট্য ছ্যোতনা করে । কাব্যের আবেদন 

প্রধানতঃ ইন্ডছ্রিয়ের কাছে । চিত্রকলেের মধ্য দিয়েই এই আবেদন পৌছায় ॥ 

কাব্যগুলির মধ্যে কয়েকটি সরল চিত্রকল্প উজ্জ্বল ছ্যোতনামক্স । আরোগ্য 

৪ সংখ্যক কবিতায় কতকগুলি সাধারণ দৃশ্ট আশ্চর্য সরলতা এবং নিরলৎকার 

ভাষণে অপূর্ব কাব্যরূপ লাভ করেছে । দৃশ্যগুলি শুধুমাত্র উল্েখের সাহায্যে 
ধরা পড়েছে, কোন বিশেষণে এগুলিকে বিশেষিত করা হয় নি ।__ 

গ্রামগ্ডলি গেঁথে গেঁথে মেঠো পথ গেছে দূর-পানে 
নদীর পাড়ির পর দিয়ে । 

প্রাচীন অশখতলা, 

খেস্সার আশাক্স লোক বসে 

পাশে রাখি হাটের পসরা ৷ 



শেষ পধায়ের কবিতার ব্দপক্ল্প ও বাণীবিস্যাশ ৩১৩ 

গঞ্জের টিনের চালাঘতে 

গুড়ের কলস সারি সারি-_ 

চেটে যায় ভ্রাণলুব্ধ পাড়ার কুকুর, 

ভিড় করে মাছি । 

জন্মদিনের ১৯ সংখ্যক কবিতায় কবির স্মৃতিতে পুরনো নীলকুঠি জেগে 
উঠেছে ।-__ 

আলো পেয়ে বাড়িয়া উঠেছে 

বেতগাছ ঝোপবাড়ে 

পুকুরের পাড়ে 
সবুজের আলনায় রঙ দিয়ে শপে । 

সারি সারি ঝাঁউগাছ ঝরঝর কেপে 

নীলচাষ-আমলের প্রাচীন মর্মর 
তখনো চলিছে বহি বৎসর বৎসর । 

অন্তিম কাব্য শেষ লেখা-র মধ্যেও বিরল ভাষণে ও স্বল্প আয়োজনে স্থানে স্থানে 

চিত্র অঙ্কন করেছেন ॥। যেমন, 9 সংখ্যক কবিতায়__ 

রৌন্রতাপ ঝাঁক করে 
জনহীন বেলা ছুপহবে । 

শূন্য চৌকির পানে চাহি, 
সেথায় সাস্বনালেশ নাহি । 

এই কাব্যগুলিতে জটিল এবং গুঢার্থব্যগ্রক চিত্রকলেরই প্রাধান্য লক্ষ্য কর। 

যায়। নীচে কয়েকটি জটিল চিজ্রকলের উদাহরণ দেওয়া হল। ঘেমন, 

বোগশয্যায় ২ সংখ্যক কবিতা -_ 

অনিঃশেষ প্রাণ 

অনি:শেষ মরণের কআোোতে ভাসমান, 

পদ্দে পদে সংকটে সংকটে 

নামহীন সমুন্দ্ের উদ্দেশবিহীন কোন্ তটে 

- পৌছিবারে অবিশ্রাম বাহিতেছে খেযা, 
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২৪ সংখ্যক কবিতার একটি চিন্রকল্প মহান গান্তভীর্ধের আবেদন এনে দ্িয়েছে- 

প্রত্যুষে দেখিন্ু আজ নির্যল আলোকে 

নিখিলের শাস্তি-অভিষেক ; 

তরুগুলি নভ্রশিবে ধরণীর নমস্কার করিল প্রচার । 

আরোগ্য ৬ সংখ্যক কবিতা 

অতি দূরে আকাশের স্থকুমার পাণুর নীলিমা, 
অরণ্য তাহারি তলে উধের্ব বাহু মেলি 

আপন শ্যামল অণ্য নিঃশব্দে করিছে নিবেদন । 

জন্মদিনে ১২ সংখ্যক কছিতায়-_- 

সেই সিন্ধু-মাঝে সুর্য দ্িনঘাত্রা করি দেয় সাব।, 

সেথা হতেত সন্ধাত।র 

রাত্রিরে দেখাযে আনে পপ 

যেথা ততার রখ 

চলেছে সন্ধান করিবারে 

নূতন প্রভাত-আলো। তমিআ্ার পারে । 

গুঢ়ার্থব্যঞুক চিত্রকলের কয়েকটি নিদর্শন__ 

বোগশয্যায় ও সংখ্যক কবিতা 

উতৎক্ষিপ্ত স্কুলিঙ্গ যত্ত 
দিকৃবিদ্িকে অন্ত্তিত্তেব বেদনাতে 

ওপ্রলবছুণেপ ০রিখুজালে 

ব্যাপ্ত করিবানে ছোটে প্রচণ্ড আবেগে । 

এ কাব্যেরই ২৩ সংখ্যক কবিত।__ 

প্রভাত-আলোয মগ্ন ওই নীলাকাশ 
পুরাতন তপন্দীর 

ধানের আসন, 

কল - হারভ্তে বর 

অন্তহীন প্রথম মুহ্র্তখা নি 

প্রকাশ করিল মোর কাছে ; 



শেষ পধায়ের কবিতার রূপকল্প ও বাণীবিন্যাস ৩১৫: 

আরোগ্য ১* সংখ্যক কবিতা__ 

প্রাণলস্্ী-ধরিত্রীর গভীর অ'হবানে 
মা দাড়ায় এসে 

যে মা চিরপুবাতিন নৃতনের (বশে ॥ 

জন্মদিনে ৯ সংখ্যক কবিতা 

প্রবাহের পটে 

মহাকাল ছুই রূপ ধরে 

পরবে পরে 

কালো আর সাদা । 

কেবলি দক্ষিণে বামে প্রকাশ ও প্রকাশের বাধা 

অধরার প্রতিবিষ্ব গত্তিভক্গে যায় একে একে, 

গতিভঙ্গে যায় ঢেকে ঢেকে ॥ 

খ. আর এক শ্রেণীর কাব্যগ্রন্থ আছে, যেখানে কবি ছন্দ বজায় 

রেখেছেন । কিন্ত অধিকাংশ কাব্যে কথ্য ভাষার তুচ্ছত্তা, স্বচ্ছতা, বিস্তৃতি 
ও ঈন্মুক্ত গতিভঙ্গী আছে । এই শ্রেণীর কাব্যের মধ্যে পূরবী, মহুম্মা, পরিশেষ, 
বীথিক?, আকাশ-প্রদীপ, নবজাতক, সানাই ইত্যাদির নাম কর। যায় । 

রবীন্দ্রনাথের কাব্যজগখ উচ্ছ্বসিত ভাবাবেগ এবং অবারিত ছন্দ-সঞ্চালনের 
পব পলাতকা-র পরই শেষ হয়ে যায়। তারপর কিছুদিনের নীরবতার পর 
ভাষার আশ্চষ সুস্ঘ কারুকাধ, অপূর্ব ধ্বনির সমাবেশ, অপরূপ ব্যঞনাময়্ 

স্বল্লভাষণ এক কখায় অসাধারণ রচনা-সৌকধের স্বাক্ষপ বহন করে দিপিকা 

আবিভূত হল। এই আবির্ভাব নৃতন ও অভাবনীয় । এই একই দৃষ্টিভী 

এবং প্রকাশরীতির পরিচয় আছে পুর্রবী কাব্যে । এই কাব্যে পছ্য-ছন্দের 

বহু বিচিত্র ব্ূপের পরিচয় পাওয়া যায় । এই প্রকাশরীতি মহা শক্তিশালী 
অথচ অপূর্ব কোমল ও ুল্ষ্স ব্যগুনাময় । লিশ্পিকা ও পুরবী-তেই ববীন্দ্রনাখের 
শিল্পচেতনা এক নৃতন ধরনের পূর্ণতা লাভ করল । এই মৌলিক শিল্পরীতির 
বহুবিচিত্র পর্সিণতি লক্ষ্য কর] যায় তার পরবর্তী কাব্যগুলিতে । 

পূরবী কাব্যে কবি মর্ভ/ধরণীর সঙ্গে আসন্ন বিচ্ছেদবেদনায় কাতর । তাই 
কাব্যটি আছ্স্ত বিরহের তণ্ত দীঘম্বাসে পরিপৃর্ণ। প্রেমের শান্ত মধুর স্বতি 

গুপ্কনে, বিগত যৌবনের স্ভততিবাদে জীবনের পরপারে মহারহুস্থের অক্ুভবে, 
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কবি এই কাব্যে নিবিড় সৌন্দধময় শিল্পরূপ স্ুষ্টি করেছেন । পুব্রবী-তে কবি 

অতীতের সৌন্দধ মাধুর্ধময় দিনগুলিকে স্মৃতিতে জাগ্রত করে আবার দেই 

পর্রিমগুলে ফিরে ঘেতে চেয়েছেন । কিন্তু বলাকা-র সেই আকম্মিক উচ্ছাস 

পুরবী-তে অস্তমিত। এখানে ভাষা শান্ত, গভীর এবং মধুর । ভাবের ক্ষেজে 

যেমন অতীতের পুনরজ্জীবন ঘটাতে চেয়েছেন, তেমনি ভাষার ক্ষেত্রেও তিনি 

যেন সেই অতীতের রোমান্টিক সৌন্দর্যময় ভাষার দ্বারস্থ হয়েছেন । 

পূরবী-তে কবি আবার ব্হুবিচিত্র পছ্য-ছন্দের মধ্যে ফিরে এত 

বলাকা-তে কবি একটি নৃতন ছন্দ স্থষ্টি করেছেন যার মধ্যে বিপুল শক্তি, 

উদ্দাম গতিবেগ এবং বন্ধনহীন আবেগ কল্পনা উচ্ছুনিত হয়ে উঠেছে । কিন্তু 

পুরবী-র ছন্দে শ্বতি-চিন্তাম্ম বিষণ্ন, শান্ত ও গভীর জীবনদৃষ্টির প্রতিফলন লক্ষ্য 

করা যায় । বলাকার অধিকাংশ কবিতা স্তবকহীন, অনিদ্িষ্ট দৈঘ্যের 

পড়ক্তির সমাবেশে গঠিত । পৃরবী-তে তিনি ছন্দের কাঠামোকে অহন্থসরণ 

করেছেন । পৃরবী-র কবিতাম্ স্তবকগুলি ভাবানুযায়ী রচিত । অধিকাংশ 

কবিতাই সমিল যৌগিক ছন্দে রচিত । মানসী কাব্য থেকেই তিনি পয়ারের 

চৌদ্দ অক্ষরের গণ্ডীকে ভেঙে ফেলেন । 
মহুয়া-তে কবি এক অপন্দপ প্রাণোচ্ছল লীলাচপল ছন্দের সৃষ্টি করেছেন । 

অধিকাংশ কবিতাই ভাষা সৌন্দর্যময়ী, কিন্ত শিল্পগ্রস্থনা একটু শিথিল ও 

অসতর্ক। এই $শঘিল্য কিস্ত বলাকা-পর্বের কবিতার মত আবেগ-আতিশষ্যে 

নয়, এ শুধু কবির ইচ্ছা অস্ষাক়ী। প্রেমই এই কাব্যের উপজীব্য হওয়ায়, 

প্রেমের সৌন্দর্, মাধুধ ও ব্রহন্ত প্রকাশের জন্য ভাষা হয়েছে রোমান্টিক 

'সৌন্দর্যমক্ী। কোন কোন কবিতার ভাষায় শিল্পগুণের যথার্থ পরিচস্ন পাওয়া 

সায় । “নাঙ্ী' অংশের বরচনাগুলিতে কবি নারী-ব্যক্তিত্বের যে রসঘন চিত্র 

একেছেন সেখানে ভাষা স্থানে স্থানে প্রতীক .ধর্মা হয়েছে । এখানে 

কাব্যিক ক্রিয়াপদেন্ অধিক ব্যবহার লক্ষ্য করা যায় । 

এখানেও কবি পুরনো রীতির সমিল ছন্দই ব্যবহার করেছেন । অধিকাংশ 

কবিতাতেই প্রত্যেক চরণের শেষে অস্ত্যমিল বজাম্ রেখেছেন । মিলগুলির 

ক্ষেত্রেও বৈচিত্র্য লক্ষণীয় । স্তবকগুলির আকার পর্বত্র এক নয়, ভাব অহ্ঘায়ীই 
স্তবকগুলি গঠিত হয়েছে । 

পর্রিশেষ-এ নিগুঢ় আত্ম-অন্বেষণের স্থর শোনা গেছে । স্থানে স্থানে 

সউচ্চাঙ্গের শিল্পক্প প্রকাশিত হয়েছে । এই প্রসঙ্গে “বিচিক্সা*» “বিস্মসস » 
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“প্রতীক্ষা” প্রশ্ন” প্রবাসী” ও “নুতন” প্রভৃতি কবিতাগুলির উল্লেখ কর] যাম্ন । 
পরিশেষ-এ কবি যৌক্তিক মুক্তক ছন্দ এবং স্থানে স্থানে সমিল মাত্রাবৃত্ত মুক্তকের; 
ব্যবহার করেছেন । সমিল মাত্রাবৃত্ত মুক্তক ছন্দের দৃষ্টাস্ত হল “প্রশ্ন কবিতা। ।__ 

ভগবান, তুমি | যুগে যুগে দূত | পাঠায়েছ বারে | বারে 

দয়াহীন সং | সাবে__ 

তারা বলে গেল | 'ক্ষমা করে! সবে, | বলে গেল 'ভালে। | বাসো-__ 

অন্তর হতে | বিদ্বেষবিষ | নাশো” । 

বরণীয় তারা, | স্মরণীয় তারা, | তবুও বাহির | দ্বারে, 

আজি ছুর্দিনে | ফিরাহু তাদের ; ব্যর্থ নমস্ | কারে । 

বীথিকায় কবির দার্শনিক মনন ও জীবনজিজ্ঞাসা ব্পাক্সিত হয়েছে । 

এখানে কবি আবার রোমান্টিক বাঁতিকে গ্রহণ করে সমিল ছন্দ ব্যবহার 

করেছেন । দার্শনিকতার সঙ্গে কবিত্তবের অপূর্ব সমন্যয় হয়েছে । বর্ণনীয় বিষয় 

বা অনুভূতিকে কবি অপূর্ব বণীঢ্যতার সঙ্গে চিত্ররূপ দিয়েছেন। বীথিকা। 
কব্যের আগে ও পরে রয়েছে গগ্ঠ-ছন্দে লিখিত কবিতা, কিন্ত বীঘথিক1-র 

কবিতাগুলি সমিল। তাই আঙ্গিকের দিক €থকে বাখিকার কবিতাগুলিকে 
পৌবধাশধহীন বলে মনে হতে পারে । তবে একটা কথা মনে রাখতে হবে, 

রবীন্দ্রনাথ মুলতঃ রোমান্টিক কবি, তার আবেগ ভচ্ছাসকে সব সময় গছ্য- 
কবিতার সংযম এবং পরিমিতি বোধের আধারে পরিবেশন কর যায় না। 

গ্য-কবিতায় যতখানি মুক্তি ও পরিমিতি বোধ আছে ততখানি উচ্ছাস বা 
আবেগপ্রবণতা নেই । কবির তৎকালীন অন্থভূতিগুলি গগ্য-ছন্দে প্রকাশের 
উপযোগী নয় বলেই হয়ত কবি এই নুত্যচপল পছ্য-ছন্দের আশ্রক্ম নিয়েছেন ।. 

কল্পনাকে গতিশীল করতে কবি এখানে অস্ত্যা্গপ্রাস ব্যবহার করেছেন। 

বীথিকার “নিমন্ত্রণ' একটি শিল্প-সার্থঘক অবিস্মরণীয় কবিতা । 

জীবনাস্ত সম্মুখীন শাস্ত চেতনা এবং আসন ম্বত্যুর ঘনাক্সমান অন্ধকারে 
কবি ঘে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন তারই প্রকাশ প্রাস্তিক-এর কবিতাগুলিতে। 

কবিতাগুলি অস্ত্যমিলহীন, কিস্ত মাত্রাবৃত্ত ছন্দে লিখিত । কবি গগ্য-কবিতার 
ছন্দোবীতি এই কাব্য থেকেই ত্যাগ করেছেন । বলাকা-য় কবি যে নিয়মিত 

এবং নির্দিষ্ট ছন্দ-বন্ধনের রীতি ভেঙে মুক্তক ছন্দের স্থষ্টি করেছিলেন, এখন 
থেকে আরম্ভ করে পরবর্তা প্রতিটি কাব্যেই কবি এই ছন্দের ব্যবহার 
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করেছেন । প্রান্তিক-এর সর্বাপেক্ষা রলোতীর্ণ কবিতা হল যাবার সময় হল 

বিহঙ্গের” ইত্যাদি কবিতাটি । এটি সাত তোড়া মহাপয়ারের সমষ্টি । 
সেঁজুতি-র অধিকাংশ কবিতা নিজের জীবন-সন্ধ্যাকে কেন্দ্র করে । সেদিক 

থেকে কাব্যটি সার্থকনামা, সেঁজুভিও প্রাস্তিক-এর ন্যাম একই ছন্দে লিখিত । 

এই কাব্য ছুটির শিল্পবূপ স্থানে স্থানে নিষ্রভ এবং ৈবশিশষ্টাহীন । 

আকাশ-প্রদীপ-এ আবার কবির শিল্পরূপ-স্ির একটি উজ্জল পির 

পাওয়া ঘায়। এখানে কবির ক্ষণ-আচ্ছনম শিল্পচেতনা আবার জীবনের 
রহন্তের স্পর্শে সজীব হয়ে উঠেছে । এই কাব্যের “বধূ” ও শামা ছুটি অনবস্থ 
স্ষ্টি। এখানে ভাষা লিপ্ধ, সহজ ও ব্যঞ্জনাময় ৷. এখানে শক-সমাবেশ নক 

ইঙ্িতময় এবং ধ্বনি-স্থষ্টি অভিনব । আকাশ-প্রদীপ-এর অধিকাংশ কবিতা 

স্বতিমূলক । আকাশ-প্রদীপ জ্বালিয়ে স্বতির আকাশে চেনা মুখের অন্বেষণ 
করলেও প্রতাট কবিতাই কবির পরিণত জীবনের মনন-কল্পনায় সমৃদ্ধ । 

ছন্দোময় বাকৃরীতির শ্রতি কবির চিরকালীন আকর্ষণ । আকাশ- 

প্রদীপ-এর সর্বত্রই অন্ত্যমিল রক্ষা কর] হয়েছে । “মযুরের দৃষ্টি” এবং “কাচা আম"? 
নামক কবিতা ছুটি কেবল গছ্য-ছন্দে লেখা! । 

এর ঠিক পরবর্তী কাব্য নবজাতক-এ কবির শিল্পচেতনার কোন মহৎ 
পরিচয় পাওয়া ঘাম না । কবির অস্তাচলগামী স্তিমিত ঘচেতনাক্স বিশ্বজীবনের 
যে রহস্য বূপ ফুটে উঠেছে, কবিতাগুলিতে ত! শাস্ত সৌন্দর্যে প্রকাশিত হয়েছে । 

এগুলিব্ মধ্যে কবির অন্যান্য কবিতার মত সুন্দর আভাসন-শক্তি নেই। 

নবজাতক-এব কবিতাগুলির প্রধান বৈশিষ্ট্য হল নিরলংকার স্বল্-ভাষণ । 

এখানে কলনাশক্তির উপর রবীন্দ্রনাথের মনন ও বক্তব্যের স্পষ্টতা জয়লাভ 
করেছে । 

সানাই কাব্য গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের সামশ্রিক শিন্লচেতনার এক বিস্ময়কর 

পরিচয় পাই । এখানে যেন সেই রোমান্টিক রবীন্দ্রনাথ আবার ফিন্রে এসেছেন । 

এই কাব্যে ছন্দের সুক্ত্র রণিত স্বতংস্ফর্ত পদক্ষেপে অতিগভীরের ছ্যোতনা এবং 

কল্পনায় সুক্ষ বর্ণালির স্ষ্টি হয়েছে । অশীতিপর কবির এই কল্পনা-তাকুণ্য 

বিস্মস্মকর । রোমান্টিক কবি ববীন্দ্রনাথের শেষ পরিচয় এই সানাই-এ । 

এই কাব্যগুলির অলংকারগুলি লক্ষ্য করলে দেখা যাবে পূর্বব্তাঁ পর্বগুলি 
অপেক্ষা এখানে অলংকতিরর ব্যবহার অপেক্ষাকৃত কম। পৃরবী-তে মোট 
গক্টি কবিতা ২৫৬টি অলংকার ব্যবহার করা হয়েছে । এগুলির মধ্যে 
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সাদৃশ্যমূলক অলংকার ২৩৩টি । এই কাব্যের অধিকাংশ কবিতাম্ম অতীত- 

চারণার ভাবটি প্রধান, তাই চিত্ররচনার ক্ষেত্রে সাদৃশ্তমূলক অলংকানের 
প্রাধান্য । এদের মধ্যে আবার সমাসোক্তির বহুল প্রয়োগ ঘটেছে । অন্যান্থ 

কাব্যের তুলনায় এখানে ম্বভাবোক্তি অলংকারও বেশি বাবহৃত হয়েছে । 

একটি সমাসোক্তির উদ্বাহরণ 'বিজক্বী” কবিতায়-_ 

ভাবল তার, এই শিখারই ভীষণ বলে 

রাত্রি-রাণীর হুর্গপ্রাচীর দগ্ধ হবে, 
অন্ধকারের রুদ্ধ কপাট দীর্ণ করে ছিনিয়ে লবে 

নিত্যকালের বিতুরাশি ; 
ধরিক্রীকে করবে আপন ভোগের দালী | 

স্বভাবোক্তি অলংকাঁরের উদ্দাহরণ আহ্বান” কবিতায়-_ 
নি:শব্দচরণে উষ। নিখিলের স্থৃস্তির দুয়ারে 

দাড়ায় একাকী, 
রক্ত-অবগুঞগনের অন্তরালে নাম ধরি কারে 

চলে ষায় ডাকি । 

অমনি প্রভাত তার বাঁণপ হাতে বাহিরিয়া আসে, 
শৃন্ ভরে গানে, 

এশ্বর্ধয ছড়ায়ে দেয় মুক্তহন্তে আকাশে আকাশে, 
ক্লাস্তি নাহি জানে । 

ময়! কাব্যের অলংকারগুলিও সুন্দর । এখানে কবি ৮৩টি কবিতায় 

১৪৭টি প্রধান অলংকার ব্যবহার করেছেন। এর মধ্যে ১৩৯টি সাদৃশ্ঠমুলক 

অলংকার । সাদৃশ্তমূলক অলংকারের মধ্যে অন্যান্য কাব্যের তুলনায় এই 
কাব্যে উৎপ্তেক্ষা অলংকার বেশি ব্যবহৃত হয়েছে । মহুয়া! কাব্যে প্রণয়ের 

সাধনবেগের ন্যায়, প্রণয়ের প্রসাধনকলার চিজ্রও কবি অঙ্কন করেছেন এবং 

এক্ষেত্রে প্রকৃতির একটি বড় ভূমিকা আছে । এইটিই মহুয়া সমাসোক্তি 

অলংকারের বহুল প্রয়োগের কারণ বলে মনে হয়। 

একটি সমাসোক্তির উদাহরণ 'বোধন” কবিতায়-_ 

০ক বাধে শিখিল বীণা ত্র 
কঠোর যতন-ভবে-_ 

ঝবংকাঁরি উঠে অপরিচিতার 
জম়সংগীতন্বরে । 
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নগ্র শিমুলে কার ভাণ্ডার 

রক্ত ছুকৃল দিল উপহার, 
দ্বিধা না রহিল বকুলের আর 

নিক্ত হবার তরে ॥ 

দেখিতে দেখিতে কী হতে কী হল-_ 
শৃন্য কে দিল ভগ্লি । 

প্রাণবন্যায় উঠিল ফেনায়ে 
মাধুরীর মঞ্জরী | 

ফাগুনের আলো সোনার কাঠিতে 

কী মায়। লাগালো, তাই তো মাটিতে 

নবজীবনের বিপুল ব্যথায় 
জাগে হ্যামাস্ন্দরী ॥ 

বাচ্যেতপ্রেক্ষা অলংকার “ববযান্রা কবিতায়-__ 

পবন দিগন্তের হুয়ার নাড়ে, 

চকিত অরণ্যের সুপ্তি কাড়ে । 

যেন কোন হুর্গম 

বিপ্ুল বিহজম 

গগনে মুহর্মূহ পক্ষ ঝাড়ে ॥ 

বনবাণী উদ্ভিদ-জীবনের বন্দনা ও প্রশম্তি কাব্য । স্বভাবতই এখানে 

সমাসোক্তি অলংকারের সংখ্যা অন্যান্য অলংকারের তুলনায় বেশি । এই 
কাব্যের ১৪টি কবিতার মধ্যে উলেখযোগ্য অলংকারের সংখ্য। ৩৫টি । এর 

মধ্যে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য দ্ধপক অলংকার দেখছে পাওয়া যায় । যেমন, 

“বুক্ষবন্দনা” কবিতায়-__ 

ওগো! স্ধরশ্মিপাক়ী 

শত শত শতাব্দীব্র দিনখেন্স ছুহিয়। সদাই 

ঘে তেজ ভব্লিলে ম্জা,---- - | 

পরিশেষ-এ €্রীঢ় কবি কবিতাক্স আত্ম-বিঙ্লেষণ করেছেন । দূর শৈশবের 
দিকে ক্ষপ্রমুগ্ধ দৃষ্টিতে ফিরে তাকিয়েছেন । এই কাব্যে সমাসোক্তি, ্বভাবোক্তি 



শেষ পবায়ের কবিতার ব্গপকল্প ও বাণীবিন্যাস ৩২৬ 

এবং ভাবিক অলংকারের বেশি ব্যবহার হয়েছে । এই কাব্যে মোট ৯৭টি 
কবিতায় ১৪২টি প্রধান অলংকার আছে; তার মধ্যে সাদৃশ্তমুলক অলংকারের 
সংখ্যা হল ১২৮টি । “প্রণাম” কবিতায় ব্যবহৃত একটি ব্পক অলংকার-_ 

--- মহামৌন পারাবারে 
প্রভাতের ৰাণীবন্য। চঞ্চলি মিলিল শতধাবে, 

তুলিল হিলোলদোল । ' 
একটি অপুর্ব সমাসোক্তির উদাহরণ “আহ্বান' কবিতায়__ 

পাষাণ ভিত টলিলিছে যেথা, ক্ষিতির বুক ফাটি 
ধুলায়-চাপা অনলশিধ! কাপায়ে তোলে মাটি, 
নিমেষ আদি বহুযুগের বাধন ফেলে কাটি, 

সেথায় ভেরি বাজাও বারে বারে । 

পুরানো বই” কবিতাক্স সার্থক “ভাবিক” অলংকারের প্রস্বোগ লক্ষ্য কর। যায় । 
বীথিকা-য় কবি গছছ্ন্দের চর্চার পর আবার তার পুর্বযযুগের কাব্যের ন্যায় 

ছন্দ ও রূপের জগতে প্রবেশ করেছেন । অলংকরণেও এই বর্ণসমাবেশ চোখে 
পড়ে । বীথখিকা-র ৭৮টি কবিতায় ৮২টি উল্লেখযোগ্য অলংকার ব্যবহার 

করেছেন । এব মধ্যে সাদৃশ্টমূলক অলংকার ৭১টি । শেষ পর্যাক্সের কাব্যে 
কবি বণ-সৌন্দর্যে মনোহর বহু উত্্রেক্ষা অলংকার ব্যবহার করেছেন যেগুলি 
তার সোনার তরী-চিত্রা-টচতালি যুগের উত্প্রেক্ষার সমতুল । কিন্তু বীথিকা-স্স 
উৎপ্রেক্ষার সংখ্যা কম । বূপক 'অলংকারগুলিতেও খুব নৃত্তনত্ব নেই। বে 
কোন কোন স্থানে উপমান কলনার নৃতনত্বে ব্ূপক অলংকারগুলি বিশেষত্ব 

অর্জন করেছে । ঘেমন, “নাট্যশেষ কবিতায়-__ 
সেই স্থখ ছুঃখ তার 

জোনাকির খেল। মাত্র, ঘার1 সীমাহীন অন্ধকার 

পুর্ণ করে চুমকির কাজে বিধে আলোকের স্চি ; 
উপমা স্ষ্টিতে কবির অপুর্ব নৈপুণ্য দেখা যায় । অতি সাধারণ উপমানের 
সাহায্যে কবি বর্ণশীয় বিষয়কে উপভোগ্য করে তুলেছেন “নিমন্ত্রণ কবিতায়__ 

পিছন হইতে দেখিঙ্ কোমল গ্রীবা 
লোভন হয়েছে রেশমচিকণ চুলে । 

গীতচ্ছবি' “ছুটির খেলা, প্রস্ৃতি কবিতার সঙ্গে উপমাগুলি এবং “কাঠবিড়ালি” 
ও “গরবিনী” কবিতা মালোপমা অলংকারগুলি উল্লেখষোগ্য । বীঘিক।-ব: 

রবাজ্দ্রকাব্য___২১ 



৩২২ ববীক্্কাব্যের শেষ পর্যায় 

বাচ্যোৎপ্রেক্ষা অলংকারটির মধ্যে কবির তীব্র অনুভূতি অপূর্ব ব্যগুনায় 

প্রকাশিত হয়েছে “নিমন্ত্রণ কবিতায় ।__ 

আমারি দেওয়। সে ছোট্ট চুনির দুল, 
রক্তে জমানো যেন অশ্রুর ফোটা । 

এই কাব্যের স্বভাবোক্তি অলংকারগুলিও উলেখযোগ্য । অপুর্ব দক্ষতার সে 

তিনি একটি পুর্ণাঙ্গ চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন । তেমন, “মুক্তি” কবিতায়__ 

আশ্বিনের ভোরবেলা চেয়ে দেখি পথে েতে তে 

ক্ষীণ কুয়াশায় ঢাক। কচি ধান খেতে 

দাড়িয়ে রয়েছে বক, 

দিগন্তে মেঘের গুচ্ছে ছুলিয়াছে উষার অলক । 

প্রাস্তিক কাব্যের কবিতার সখখ্যা মাত্র ১৮টি । মোট অলংকার ব্যবহৃত 

হয়েছে ৩৫টি, তার মধ্যে সাদৃশ্টযুূলক অলংকারের সংখ্যা ৩০টি । প্রান্তিক 

রচনাকালে কবির ঠচতন্তলোকে এক বিরাট পরিবর্তন উপস্থিত হয়েছে । এখানে 

মনন প্রাধান্য পাওয়ার জন্য অলংকরণ গৌণ হয়ে গেছে । তবে কোন কোন 

উপমাকস সৌন্দর্যের চকিত-চমক লক্ষ্য করা যায়। যেমন, ১৫ সংখ্যক কবিতায়-__ 

*** অক্রাস্ত বিস্ময় 

যার পানে চক্ষু মেলি তারে যেন আকড়িযা বয় 

পুষস্পলগ্ন ভ্রমরের মতো |'-- 

সঁজুতি কাব্যটিও বৃহৎ নয় । এখানে ২৩টি কবিতায় উলেখঘোগ্য 
অলংকাবের সংখ্যা ৩৩ এবং সাদৃশ্যমুলক অলংকার ৩১টি । এই কাব্যের 
কবিতাগুলিতে কবির অস্তাচলমুখী ফ্লানচেতনার ছায়া পড়ছে । অলংকরণের 

ক্ষেত্রেও তাই কবি গতাহ্ুগতিকতার উধ্র্ধ উঠতে পারেন নি। তবু কোন 

কোন উপমা বশিষ্ট্যের দাবি করতে পানে । যেমন, 'জন্মদিন* কবিতায়__ 
আজ আসিম়াছে কাছে 

জন্মদিন ম্বত্যুদিন * একাসনে টদৌহে বনিয়াছে ; 
ছুই আলে। মুখোমুখি মিলিছে জীবনপ্রাস্তে মম 

রজনীর চত্দ্র আর প্রত্যুষের শুকতারা-সম-_ 
এক মঞ্ষে দ্োহে অভ্যর্থন! ॥ 

আকাশ-প্রদীপ-এর কবিতাগুলি মুলত: ন্বপ্রম্স ও স্বতিবহ। গভীর 
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মননশীলতা এবং পর্রিণিত অভিজ্ঞতার ছাপ কবিতাগুলির অর্বন্র । ২২টি 

কবিতায় মোট ২৭টি উল্লেখযোগ্য অলংকার ব্যবহার কর! হয়েছে । এদের 

মধ্যে সাদৃশ্মূলক অলংকারের সংখ্যা ২৫টি । এই কাব্যের কক়েকটি রপৰ 

এবং উৎপ্ররেক্ষা স্যষ্টির দিক দিয়ে বিশেষ উল্লেখযোগ্য বল। যায় । যেমন, “জল” 
কবিতায় ব্যবহৃত একটি ব্ূপক অলংকার-__ 

গান নাই, শব্দের তরণী হোথা ভোবা, 

প্রাণ হোথা বোবা । 

ম্যাম” কবিতায় ব্যবহৃত উতপ্পেক্ষী-__ 

কটাক্ষে দেখেছি, তার কাকনে নিরেট রোদ 

ছু হাতে পড়েছে ঘেন বাধা 1--. 

ম্য়হার1” কবি তায় 

সময় আমার গেছে বলেই জানার স্কযঘোগ হল 

কলুদ ফুল যে কাকে বলে, এ যে থোলেো! থোলো 

আগাছা জঙ্গলে 

সবুজ অন্ধকারে যেন রোদের টুকরো জ্বলে । 
নবজাতক কাব্যকে কবি নিজেই তার প্রৌঢ তুর ফসল বলে উল্লেখ 

করেছেন ॥। কবিতাগুলিতে মননজাত অভিজ্ঞতাই প্রধান হয়েছে বলে 

অল্ংকরণে উৎকর্ষ লক্ষ্য করা যায় না। ৩৫টি কবিতা উল্লেখযোগ্য 

অলংকারের সংখ্যা ৪২টি । এদের মধ্যে প্রাতেব্ গাড়ি” কবিতার রূপক- 

কল্পনা ৫বশিষ্ট্য দাবি করতে পারে-_- 

এ প্রাণ রাতের রেলগাড়ি 

দিল পাঁড়ি-__ 

কামরায় গাড়ি-ভরা ঘুম, 

রজনী নিঝুম । 
সানাই শেষ পর্যায়ের একটি বিশিষ্ট কাব্য । এই কাব্যের ৫০টি কবিতার 

উল্লেখষোগ্য অলংকার-সংখ্যা হল ৭৮টি। এর মধ্যে সাদৃশ্তমূলক অলংকার 
৬৮টি । এই কাব্যে কবির রোমান্টিকতা আবার উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে ; তাই 
অলংকারগুলিরও উৎকর্ষ বৃদ্ধি পেয়েছে । অলংকারগুলির স্থানে স্থানে 
কবির আধুনিকতা লক্ষ্য করা যাক্স। যেমন, "বাসাবদল” কবিতার একটি 
উপমা অলংকার-_. 
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যেতেই হবে । 

দ্বিনট। যেন খোঁড়া পাকের মতো! 

ব্যাণ্ডেজেতে বাধা । 

একাধিক স্থানে ববীন্দ্রনাথের রোমান্টিক বূপসৌন্দর্ধ স্যষ্টির প্রবণতা লক্ষ্য করা 

ঘায়। যেমন, 'হঠাৎ্মিলন* কবিতায় ব্যবহৃত একটি উপম1 অলংকার-_- 

দ্বিধায়-ছোওয়া1! তোমার মৌনীমুখে 

কাপতেছিল সলজ্জ কৌতুকে 
আচল-আড়ে দীপের মতো একটুখানি হাসি, 

নিবিড় স্কথের বেদন দেহে উঠছিল নিশ্বাসি । 

সানাই কাব্যে উতপ্রেক্ষ।-স্যষ্টিও পরম বমণীয়। ঘেমন, “আসা-যাওয়া” 

কবিতাক়__ 

তখন সে ম্বপ্প কার়াহীন, 

নিশীথে বিলীন-_ 

দুরপথে তার দীপশিখা, 
একটি রক্তিম মরীচিকা। 

এই কাব্যের স্বভাবোক্তির চিত্র অতি উজ্জ্ল। “অনস্য়া* এবং “অপঘাত' 

কবিতায় এর দৃষ্টান্ত পাওয়া] যায় । 

এই বিভাগে যে কাব্যগুলিকে স্থাপন করা হয়েছে সবগুলি সমধর্মী না হলেও 

ছন্দের দিক থেকে প্রত্যেকেরই অস্তযমিল বজায় আছে; সেই সাধারণ 
€বশিষ্ট্যের জন্য এগুলিকে একত্র কর। হয়েছে । কাব্যগুলিব প্রবণতা ভিন্ন 

হওয়ায় চিত্রকল্পগুলির মধ্যেও নানা টবচিত্র্য দেখা যাকস। কবি এই কাব্যগুলির 

মধ্যে তিন ধরনের চিত্রকল্পেরই প্রয়োগ করেছেন । সর্বত্রই স্পষ্ট ছবি ফুটে 

উঠেছে । নীচে কয়েকটি সরল চিত্রকলের উদাহরণ দেওয়া! হল। যেমন, 
পুক্রবী কাব্যের আশা” কবিতা 

গাছটির স্সিগ্ধ ছায়া, নদ্দীটির ধারা, 
ঘরে-আনা গোধুলিতে সন্ধ্যাটির তারা, 
চামেলির গন্ধটুকু জানালার ধারে, 
ভোরের প্রথম আলে! জলের ওপারে । 
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মন্ছয। কাব্যের শ্যামলী” কবিতা-_ 
সে তেন গ্রামের নদী 

বহে নিববধি 

যৃদুমন্দ কলকলে ; 

তরঙ্গের ভঙ্গী নাই, আবর্ভের ঘৃণি নাই জনে; 
ন্য়ে-পড়া তট তরু ঘনচ্ছায়া-ঘেনে 

ছোটে] ক'রে রাখে আকাশেরে | 

বীথিকা কাব্যের "ছুটি লেখা” কবিতা 

মবরিত শ্যামল বনের কাপন থেকে 

চমকে নামে আলোর কণ। আলগা চুলে; 

তাকিয়ে দেখে নদীর রেখা চলেছে বেঁকে-_ 

দোযফ়েল-ভাক। ঝাউয়ের শাখ। উঠছে ছুচল । 
সম্মুখে তার বাগান-কোণায় কামিনী ফুল 

আনন্দিত অপব্যয়ে পাপড়ি ছড়ায় । 

বেড়ার ধানে বেগনিগুচ্ছে ফুল জারুল 

দখিন-হাওয়ার সোহাগেতে শাখা নভায় । 

অজেঁজুতি কাব্যের চলতি ছবি” কবিতা-__ 

দেখে গেলেম গ্রামের মেয়ে কলসি-মাথায়-ধর1, 

বডিন-শাড়ি-পরা?, 

দেখে গেলেম পথের ধারে ব্যাবসা চালায় মুদি, 

দেখে গেলেম নতুন বধূ আধেক দুক্সার রুধি 

ঘোমটা থেকে ফাক ক'রে তার কালো চোখের কোন 

দেখছে চেয়ে পথের আনাগোনা | 

বাধানে। বট গাছের তলায় পড়তি রোদের ৰেলায় 

গ্রামের কজন মাতব্ববে মশ্র তাসের খেলায় । 

এইটুকুতে চোখ বুলিয়ে আবার চলি ছুটে, 
এক মুহ্র্ভে গ্রামের ছবি ঝাপসা হয়ে উঠে ॥ 

"আকাশ-প্রদীপ কাব্যের ধ্বনি” কবিতা 
বটগাছ হতে বাক? বৌদ্ররশ্মি এসে 

তাদের সাঁতাবর-কাটা জলে 



২৩ রবীজ্দকাব্যেন শেষ পধায় 

সবুজ ছায়ার তলে 

চিকন সাপের মতো পাশে পাশে মিলি 

খেলাতে! আলোর কিলিবিলি । 

সানাই কাব্যের "স্বতির-ভূমিকা” কবিতাকস__ 

সম্মুখে পাহাড় 

আপলার অচলতা ভুলে খাকে বেলাঅবেলাম, 

হামাগুড়ি দিয়ে চলে দলে দলে মেঘের খেলায় । 

হোথা শুক জলধার। 

শব্দহীন বচিছে ইশারা 
পরিশ্রাস্ত নিত্রিত বর্ষার । ন্ুড়িগুছি 

বনের ছায়ার মধ্যে অস্থিসার প্পেতের অঙ্গুলি 

নির্দেশ কৰিছে তারে যাহা নিরর্থক, 

নিকঝ্র্রিণী সপিলীর দেহচ্যুতত ত্বকৃ । 

এই কাব্যগুলিতে জটিল চিত্রকলেরও প্রচুর সার্থক স্থ্টির নিদর্শন পাওয়া যায় 
পূরবী কাব্যের "পঁচিশে বশাখ কবিতাম__ 

িগস্ভে আবরক্ত রবি ; 

অরণ্যের মান ছামা বাজে যেন বিষণ্ন ভরবী । 

শাল-তাল-শিবীষের মিলিত মর্শবে 

বনাস্তের ধ্যানভঙ্গ করে । 

ব্রক্তপথ শু মানে, 

যেন তিলকের খা সন্গ্যাসীর উদার ললাটে । 

মন্ছস্স! কাব্যের “বরঘাব্ধা কবিতা 

পবন দিগন্তের ছয়ার নাড়ে, 

চকিত অরণ্যের সুপ্তি কাজ্ডে । 

যেন কোন্ হর্দম 

বিপুল বিহঙ্গম 

গগনে মহুর্মুহ্ু পক্ষ ঝাড়ে ॥ 

বনবাণী কাব্যের “শাল” কতবিতা-_ 

--- সান করি আলোকের কোতেত 

শুনি নিলে নীল আকাশের শাস্তিবাণী ; তার পরে 
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আত্মসমাহিত তুমি, স্তন্ধ তুমি,_বৎ্সরে বৎসরে 

বিশ্বের প্রকাশযজ্জঞে বারশ্বার করিতেছ দান 
নিপুণ স্থন্দর তব কমণুলু হতে অফ্ুরান 

পুণ্যগন্ধী প্রাণধার। ; ০স ধার চলেছে ধীরে ধীরে 

দিগন্তে শ্তামল উম্মি উচ্ছ্বাসিয়া, দুর শতাব্দীরে 

শুনাতে মন্্র আশীর্বাণী 1--- 

পর্রিশেষ কাব্যের প্রণাম” কবিতা 
--* ধরণীর অস্তঃপুনরে 

ববিরশ্মি নামে ঘবে, তৃণে তৃণে অক্কুরে অস্করে 

যে নিঃশব্দ ছলুধ্ৰবনি দূরে দূরে যায় বিশ্তারিয়। 

ধুসর যবনি-অস্তরালে৯”-" 
বীথিকা কাব্যের “নিংস্ব কবিতা 

আরেক দিন এসেছ যবে সেদিন ফুলে ফুলে 
যৌবনের তুফান দিল তুলে । 

দখিনবায়ে তরুণ ফাল্তনে 

স্টটামল বনবলভের পায়ের ধ্বনি শুনে 

পলবের আসন দিল পাতি; 

মর্যব্রিত প্রলাপবাণী কহিল সাবারাতি । 

প্রান্তিক কাবে;র ১৫ সংখ্যক কতবিতা__ 

অবরুদ্ধ ছিল বাষু* দত্যসম পুগ মেঘভাব 

ছায়াব্র প্রহরীব্যুহে ঘিরে ছিল স্যধের দুয়ার ; 

অভিভূত আলোকের মৃছণতুর ম্লান অসম্মানে 
দিগন্ত আছিল বাম্পাকুল । তেন চেয়ে ভূমি-পানে 

অবসাদে-অবনত ক্ষীণশ্বাস চির প্রাচীনতা। 
স্তব্ধ হয়ে আছে বসে দীর্ঘকাল, ভুলে গেছে কথা__ 

ক্লাস্তিভারে আখিপাত। বদ্ধপ্রায় । 

রবীন্দ্রনাথের শেষ পধায়ের কাব্য অর্থগৌরবে সমৃদ্ধ । তাই কাব্যগুলির স্থানে 
স্থানে গুঢ়ার্থব্যপ্ুক চিন্রকল্পের অপুর্ব নিদর্শন দেখতে পাওয়৷ যাক্স। কয়েকটি 
এই পধায়ের চিআকল্লের দৃষ্টাস্ত উদ্ধত করা হল। 

পূরবী কাব্যের “তপ্পোভঙ্গ' কবিতা__ 



২০২৮৮ ববীক্দকাব্েত্স শেষ পাক 

কালের ব্রাখাল তুমি, সন্ধ্যাযস ততোমান শিড। বাজে, 

দিনধেক্ষ ফিনে আসে জ্ন্ধ তব গোষ্ঠগ্রহ-মাবে 

উৎ্কন্ঠতিত বেগে ॥ 
পন্সিশেষ কাব্যের “জন্মদিন” কবিতা 

ববিপ্রদক্ষিণ পথে জন্মদিবসের আবর্তন 

হযে আসে সমাপন । 

আমার কন্রেক 

মালা ক্ষত্রাক্ষেব 

অস্ভিম গ্রন্থিতি এলে ঠেকে 

তাদ্রদগ্ধ দিনগুলি থে একে একে | 

হে তপস্ী, প্রসারিত কনে! তব পাণি 

লহোে। মালাখানি । 

প্রাস্তিক কাব্যেক « সংখ্যক কিতা 

পশ্চাত্তের নিত্যসহচর, অক্ৃতার্থঘ হে অত্তীত, 

অতৃপ্ত তৃষ্ণার যত ছায়ামৃত্তি শ্রেমভুূমি হত্তে 

নিয়েছ আমার সঙ্গ, পিছু-ভাঁক। অক্রাস্ত আশ্রহে 

আতবেশ-আবিল সরে বাজাইছ অস্ফুট সেতার, 

বাসাছাডা ০মীমাছির গুন্ গুন্ গুঞতবণ ঘেন 
পুস্পন্িক্ত €মীনী বনে । 

শঁজুতি কাত্ের “জন্মদিল” কবিতা! 

আজ আসিমাছে কাছে 

জন্মদিন ম্বৃতুতদিন, একাসনে €তর্দাহে বলিয়়াছে, 
ছুই আলো মুখোমুখি মিলিছে জীবনপ্রাস্তি মম 

আকাশ-প্রদ্দীপ কাত্যের “কাচা আম” কবিতা-__ এ 

সেদিন ঘে-মনটা ছিল নোডর-ফেলা নৌকো। 
বান ডেকে তাকে দিলে তোলপাড় কণ্তে 

নবজাতক কাব্যের কন” কবিতা -__ 

ক্িৎবা এ কি মহাকাল কল্লকলাজ্তন্ে দিনে বাতে 

এক্ হাতে দান করে ফিরে ফিলে নেক্স অন্ত হাতে । 

স্ধক্সে ও অপচক্ষে যুগে যুগে কাড়াকাড়ি যেন-__ 
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রবীন্দ্রনাথের অলংকার-প্রয়োগ নৈপুণ্য অসাধারণ, তাই প্রায় সবক্ষেত্রেই 
তার চিত্রকল্পগুলি সার্থক হয়ে উঠেছে । এগুলি সাম্গস্তপূর্ণ কিন্ত জটিল বা 
ছর্বোধ্য নয়, তাই পাঠকের কাছে কবিতাগুলির আবেদন অব্যর্থ । 

রবীন্দ্রনাথের কাব্যকীত্তির গুণগত উৎকর্ষ অতুলনীয় । বিভিন্ন 
ভাবানুভূতির সার্থক প্রকাশ দেখা ঘায় বিচিত্র কাব্যব্পের মধ্যে । তার 

কাব্যের আঙ্গিকের আলোচনায় কিছু কিছু বিস্ম্কর অসঙ্গতি আমাদেন চোখে 

পড়ে। যে সময় তার কাব্য বূপরীতির দিক থেকে সাকল্যের শীর্ষ স্পর্শ 

করেছে, সেই একই সময় কিছু কিছু অনৈপুণ্যের ছাপও রয়ে গেছে স্থানে 
স্থানে । গুণগুলির পাশাপাশি ক্রটিগুলিকে উলেখ না করলে আলোচন। পুর্ণা্গ 
হবে না। ব্রচনাগত্ অসাকফল্যের অনেক কারণ থাকতে পারে । তবে একথা 

সত্য, স্বষ্টিশীল কুল্প্রাবী আবেগ সব সময় £977-এব্স বশ্ততা ্বীকার না-ও 

করতে পারে । সম্ভবতঃ রবীন্দ্রনাথের কাব্যের আঙ্গিকে যে অসঙ্গতিগুলি 

দেখা ঘায় তার কাঁরণ এই-ই । কবির জীবনের সব পর্যায়ের কাব্যেই এগুলি 

বর্তমান । ববীন্দ্রনাথের শেষ পধায়ের কাব্য-_যেখানে তিনি শিলপবপ স্য্টির 

চরম সিদ্ধিলাভ করেছেন, সেখানেও রচনাগত অসাফল্য বিরল নয় । 

রবীন্দ্রকানব্যের গঠনসৌষ্টবে স্থানে স্থানে যে ছুর্বলতাগুলি দেখা যায় তার 
মধ্যে একটি হল প্রয্মোজনাতিরিক্ত বিস্তার । শেষ পর্যায়ের কাবাগুলির একটি 

মহৎ গুণ হল এপ দৃঢ় সংহত বূপ। কিন্ত কবি সর্বত্র গঠনের এই সংহতি বজাস্স 

রাখতে পারেন নি। স্থানে স্থানে কবির এই প্রবণতা কাব্যের শিল্প-সার্থকতা। 

লাভের পথে বাধান্বরূপ হয়েছে । কবির সব পর্যায়ের কাব্যগুলির মধ্যে এই 

অবাঞ্ছিত বিষয়টি বর্তমান । পুব্রবী কাব্যের শিল্পগত উৎকর্ষ অনস্বীকার্য, 
তবুও অনেক মহৎ কবিতায় কবি যথার্থ সংহতি বজায় বাঁধতে পারেন নি ॥ 

গছা-কবিতাগুলি রবীন্দ্রনাথের অনবদ্য স্থষ্টি, কিন্ত এগুলিও এই ক্রটিমুক্ত নগ্ন । 
গছা-কাব্যের ক্ষেত্রে এই জাতীক্ষ ছুর্বলতা পুনশ্চ-এ সর্বাধিক । নীচে কয়েকটি 
কাব্য থেকে উদ্বাহরণ দেওয়া হল ।-__ 

পুরবী কাব্যের “আহরান' কবিতা 
অসমাপ্ত পরিচয়, অসম্পূর্ণ নৈবেজ্ের থালি 

নিতে হল তুলে। 

রচিয়া রাখে নি মোব প্রেক্সসী কি বরণের ভালি 

মরণের কৃলে | | 



৩৩৬ রবীন্দ্রকাব্যের শেষ পরায় 

স্তবকটিতে কবির বক্তব্যের ঘথাযথ গাক্ভীর্যকে ক্ষুণ্ন করেছে পরের চারটি পডক্তি । 
কাব্যের হুস্দ ইঙ্গিতময়তা প্রথম চারটি পডক্তিতেই ধরা পড়েছে কিন্তু পরবর্তী 

অংশের বর্ণনা অপ্রয়োজনীয় । ভ্তবক বিহ্যাসে পডক্তি কম়টির প্রয়োজন 
থাকলেও আর্টের বিচারে কিছু ছুর্বলতা! দেখা ঘায় । পড্ক্তি কয়টি হল-__ 

সেখানে কি পুস্পবনে গীতহীনা রজনীর তারা 

নবজন্ম লভি 

এই নীরবের বক্ষে নব ছন্দে ছুটাবে ফোয়াক্স 

প্রভাতী £ভরবী । র 
পূরবী কাব্যের “দান” কবিতাটিতেও কবির এই অভিবিস্তারের দিকে ঝোঁক 
দেখা যায় । “ওয় এবং “নেওয়া” সম্বন্ধে কবির অভিমত ছুটি শুবকের 
পরিবর্তে একটি স্ভবকেই সংহত বূপে প্রকাশ করা ঘেত ॥ কবিতাটির দ্বিতীয় 

এবং তৃতীয় স্তবক ছুটি পড়লেই এই মন্তব্যের সত্যতা বোঝা যাতে । মহুয়া 

কাব্যের “প্রকাশ” কবিতা 

প্রেম তব ঘোষিবে তখন 

অসংখ্য যুগের আমি একাস্ত সাধন । 

তুমি মোরে করো! আবিষ্কার, 
পূর্ণ ফল দেহে! মোরে আমার আজন্ম প্রতীক্ষার । 

বহিতেছি অজ্ঞাতির বন্ধন সদাই, 

মুক্তি চাই 

তোমার জানার মাঝে 
সত্য তব €ঘথায় বিরাজে । 

উদ্ধাত অংশটির শন চার পডক্তি অনাবশ্তক বলেই বোধ হয়। সমগ্র 

কবিতাটিতে কবির আত্ম, কাশের ঘে আকাজ্ঞষা প্রকাশিত তা সম্পূর্ণতা 

পেরেছে শেষ চার পডক্তির আগেই । রি 

গছ্য-কবিতার মধে; পুনশ্চ-র কখা আগেই বল। হয়েছে । এই কাব্যের 

অনেক কবিতা এই অতিবিস্তারের প্রবণত লক্ষ্য করা যায় । উদাহরণ- 

ত্ববূপ “কোপাই”, “ছড়া কাণা” ইত্যাদির উল্লেখ করা যায় । শেষ সপ্তক-এ 

কবি গছ্যছন্দ রচনায় অতুযুজ্জল দৃষ্টাস্ত 'খাপন করেছেন, কিন্তু অত্তিভাষণ এখানেও 

একেবারে পন্রিত্যক্ত হয় নি । তেমন, শেষ সপ্তক-এর এক সংখ্যক কবিতা 

আজ তুমি গেছ চ'লে, 



শেষ পধায়ের কবিতান্ বূপকল্প ও বাণীবিন্যাস ৩৩৯ 

দিনের পর দিন আসে, রাতের পর বাত, 

তুমি আস না। 

এতদিন পরে ভাগ্ার খুলে 

দেখছি তোমার বত্বমালা।, 

নিয়েছি তুলে বুকে । 

ঘে গর্ব আমার ছিল উদাসীন 

সে ন্য়ে পড়েছে সেই মাটিতে 

ঘেখ!নে তোমার ছুটি পায়ের চিহ্ন আছে আকা । 

কবিতাটির এই -কয়েকটি পওক্তির মধ্যেই কবির উদাসীন বেদনা স্পষ্ট হয়ে 
উঠেছে । কিন্ত পরবর্তাঁ ছুটি পঙ.ক্তির সংযঘোজনে বক্তব্যের আবেদন ল্ঘু 

হয়ে গেছে । পডক্তি ছুটি হল-__ 

তোমার প্রেমের দাম তদওয়] হল বেদনায্স, 

হারিয়ে তাই পেলেম তোমা পূর্ণ ক'রে | 

এই পও.ক্তি ছুটিতে রবীন্দ্রনাথের প্রেম-সম্পকিত দৃষ্টিভজীর পরিচয় হয়ত পাওয়। 

যায়; কিন্তু আর্টের বিচারে এগুলিকে বাহুল্য বলেই মনে হয় । এই কাব্যেরই 
তের এবং আটাশ সংখ্যক কবিতার শেষ শুবক সম্বন্ধে এই কথাই প্রযোজ্য ॥ 

পত্রপ্ুট এবং শ্টামলী কাব্যের শিল্পসাফল্য অসামান্য তবু কোন কোন স্থানে 

এই অসঙ্গতি দেখা যায় । যেমন, শ্টামলী কাব্যের “দ্বত' কবিতাটির প্রথমার্ধ 

দৃঢ় ও স্থসংবদ্ধ এবং শেষার্ধ অতি বিস্তৃত এবং প্ুনরাবৃত্তিতে পুর্ণ । 
চি্রকল্লের (ইমেজ ) ব্যবহারও সর্বত্র ক্রটিমুণ্ড নয় । ববীন্দ্রকাব্যের 

অন্যতম এশ্বর্ষ হল এর বহুবিচিত্র চিত্রকল্প । কিন্ত স্থানে স্থানে এই চিজ্রকলের 
অত্যধিক ব্যবহার রচনার ভারম্বরূপ হয়েছে । উদাহরণস্বরূপ বল। যায় পৃর্রবী 

কাব্যের “যারা” এবং “্সাবিভ্র।” কবিতা ছুটিতে চিত্রকল্পের অত্যধিক ব্যবহারে 

কবিতার আবেদনে আড়ষ্টতা এসেছে । আবার “ক্ষণিক।? কবিতার শেষ 

স্তবকে ব্যবহৃত চিত্রকল্প একটু কষ্টকলিত মনে হয় । 'আনমন। কবিতাটির 
লালিত্য যদিও অসামান্য তবুও একটি চিন্রকলপ রচনায় অত্যধিক অলংকার 

প্রবণত্তার প্রভাব দেখা যায । তেমন, 

ক্লাস্তি-অলস ভাবনা যদি ফুল-বিছানো ভূক্ষে 

মেলিয়ে ছায়া! এলিয়ে থাকে শুয়ে, 



৩৩২ বরবীক্দ্রকাব্যের শেষ পধায় 

পুনশ্চ কাব্যের “নাটক” কবিতাত্ে অত্যধিক চিত্রকল্ের ব্যবহার লক্ষ্য করা 

যায় । যেমন+_ 

এইখানটায় একটুখানি তন্দ্রা এল । 
হঠাৎ্-বর্ষণে চারি দিক থেকে ঘোলা জলের ধারা 

যেমন নেমে আসে, 0েইরকমটা। | 

তবুও বেঁকে বৌকে উঠে টলমল ক'রে কলম চলছে, 
যেমনটা] হয় মদ খেয়ে নাচতে গেলে । 

তবু শেষ করব এ চিঠি, 
কুয়াশার ভিতর দিয়েও জাহাজ যেমন চলে, 

কল বন্ধ করে না। 

বীথিক। কাব্যের একটি কবিত। “মাটিতে-আলোতে” । এটি তেষ পধায়ের 

কাব্যে একটি উজ্জ্বল সংযোজন । কিন্তু এখানেও একটি দীর্ঘ চিত্রকলেের ব্যবহার 

ছন্দোগত €শঘিল্য স্ষ্টি করেছে ।-__ 

অপব্নাত্ত কাল 

তুলিয়। গেক্য়াবর্ণ পাল 

পাওুপীত বালুতট বেয়ে বেয়ে 

যায় ধেয়ে 

তন্বী তরী গতির বিহ্যতে 

হেলে পড়ে যে রহস্য সে ভঙ্গীটুকুতে, 

শেষ পধায়েব্র কাব্যে স্থানে স্থানে রবীন্দ্রনাথ আঠারো! অক্ষরের দীর্ঘতর 

পার ছন্দ ব্যবহার কনেছেন। এই ছন্দ ব্যবহারের ক্ষেত্রেও কিছু হুর্বলতা 
লক্ষ্য কর! যায় । পুরবী ইত্যাদি কাব্যে এই জাতীয় ছন্দবিন্তাস দ্বার! তিনি 

অনেক শিল্পসার্থক কবিভা রচনা কনেছেন। কিন্ত এরই পাশাপাশি বয়ে 

গেছে কিছ অসাফল্য । পৃরবী কাবোর “সমুদ্র” কবিতা 
বরাক্িবেল। ; মনে হল, গাঢ় নীল নিঃীম নিন্দার 

পরিশেষ কাব্যের প্রণাম" কবিতা__ 

আপনার কীণার তন্তকতে ॥ ফুল ফোটাবার আগে 

বলাকা কাব্যে কবি মুস্তক ছন্দ ব্যবহার করেন। এই ছন্দে রচিত কবিতায় 

অসম টৈ্যের পঙক্তি ব্যবহৃত হয় । বলাকা পর্ধের পরেও কবি এই রীতি 

আনেক কাব্যে প্রয়োগ করেন । শষ পর্যায়ের কাব্যে কোন কোন স্থানে এই 



শেষ পধায়ের কবিতার বূপকল্প ও বাণীবিন্তাস 

ধরনের পড.ক্তি বিন্যাসে কবি সার্থক শিল্পরূপ স্ষ্ি করেছেন । যেমন, আকাশ- 

প্রদীপ কাব্যের “বধূ”, শ্যামা প্রভৃতি কবিতা । কিন্ত কোন কোন স্থানে 

অতিথস্তিত পড়্ক্তির অত্যধিক ব্যবহার কাব্যের আঙজিকগত ক্রটির কারণ 
হয়েছে । যেমন, পুরবী কাব্যের লিপি” কবিতা-_ 

হে ধরণী, কেন প্রতিদিন 

তৃপ্তিহীন । 

পূরবী কাব্যের “শেষ” কবিতা-_- 

হে ভীষণ, তব স্পর্শঘাত 

অকম্মাৎ 

মহুয়া কাব্যের প্রত্যাশা” কবিতা-_ 

প্রত্যহ ০সই ফুল্প শিরীষ প্রশ্ন শুধায় আমায় দেখি 
“এসেছে কি? ॥ 

বীথিক। কাব্যের ধ্যান” কবিতা 

অর 

তোমারে নিরখি ধ্য।লে সব হতে স্বতন্ত্র করিয়। 

অনস্তে ধরিয়! । 

নাই স্যছিধারা, 

নাই রবি শশী গ্রহতারা ; 

রবীন্দ্রনাথের কবিতাগুলিতে ব্হু জাক্সগাক্স পওক্তি বিভাগের অযৌক্কিকতা৷ 

লক্ষ্য কর] যায় । মুক্ত ছন্দে রচিত কবিতাগুলির পড.ক্তি বিভাগে যে স্ুন্্ব 

বিরতি আসে অর্থাৎ ভাবান্ুষায়ী পড্ক্তি শেষ করা প্রয়োজন, রবীন্দ্রনাথ 
বহু ক্ষেত্রে এটা মানেন নি ॥ ফলে স্থানে স্থানে ছন্দের স্বচ্ছন্দ গতি ব্যাহত 

হয়েছে । এটা বেশি দেখা যায় গছ্য-কতিতার ক্ষেত্রে । নীচে কয়েকটি উদাহরণ 

দেওয1 হুল বিভিন্ন কাব্য থেকে ।__ 

পর্সিশেষ কাব্যের 'শুন্যঘর” কবিতা 

ঘরে কেহ আজ ছিল না যে, তাই 

না-থাকার ফিলজাফি 

এখানে “তাই: শব্দটি পরের পডক্তিতে বসালে অধিকতর যুক্তিযুক্ত হত । এই 

কাব্যেব্ই “মিলন” কবিতা-_ 
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যত ব্যথ। আঘাত করছে তব পরম সত্তারে 

অহরহ । 

এখানে “অহরহ" শব্দটিকে একই পড.ক্তিতে বসানো যেত । 

শেষ সপ্তক কাব্যের ষোলো সংখ্যক কবিতা-__ 

হাঁজার মনিবের পিশু-পাকানো 

ফরমাশটাকে বেদী বানিয়ে জ্তপাকার করে রাখে 

এখানে .পঙক্তিটি শেষ হওয়া উচিত ছিল “করমাশটাকে”-র পর । এই 

কাব্যেরই উনিশ সংখ্যক কবিতায়__ 

ছুটেছি ভাকাত-হানা মাঠের মাঝখান দিয়ে 

ভর-সন্ধেবেলায়, 

একুশশ সংখাক কবিতায়__ 

নক্ষত্রলোকের বিরাট দৃষ্টির 

অগোচরে । 

পূর্বোক্ত ছুটি উদাহরণেই পরের পড্ক্তির শব্দটিকে আগের পওক্তিতে বসানো 

ঘেত। 

রবীন্দ্রকাব্যের স্থানে স্থানে আরে! একটি ব্যাপার লক্ষ্য করা যায়, তা হল 
একই সঙ্গে সাধু ও চলিতের বিসদৃশ মিশ্রণ । গগ্ভ-কবিতায় এট! বেশি দেখা 

যায়। মুক্ত ছন্দে রচিত কবিতাগুলি এই ক্রটি থেকে প্রায় মুক্ত । এই জাতীক্গ 
পডক্তির কিছু ভদাহরণ দেওয়া! হল ॥__ 

পূরবী কাব্যের 'চাবি” কবিতা 
শুনিতে পেয়েছে যেন অনাদি কালের কোন্ বাণী, 

পরিশেষ কাব্যের 'অস্তহিত। কবি তাঁ__ 

ব্যথার ছায়া পড়িত ছেয়ে 

কালো চোখের কোণে । 

শেষ সপ্তক কাব্যের পনের সংখ্যক কবিতা-_ 

রূপের নটীর1 এল বাহির হয়ে; 
বীথিক। কাব্যের “মুক্তি' কবিতা__ 

দাড়িয়ে রয়েছে বক, 

দিগন্তে মেঘের গুচ্ছে ছুলিয়াছে উষার অলক । 



শেষ পর্যায়ের কবিতাত্র ব্পকল্প ও বাণীবিভ্তাসি ভিত 

পত্রপুট কাব্যের এক সংখ্যক কবিতা 
বেঁকে বেঁকে ধ্বনিত হুল অ্হাস্ত । 

শ্যামলী কাব্যের "আমি? কবিতী__ 

বুড়ে। চন্দ্রটা, নি্ুর চতুর হাসি তার । 
স্লেঁজুতি কাব্যের “পত্রোত্তর” কবিতা__ 

শেষ অ[লে। দ্বিয়ে ফেলিবে কি রঙ অস্তরবির দেশে , 

রবীন্দ্রনাথের শেষ পায়ের কাব্যের ব্যাপক শিল্প-সাকল্যের পাশে এই 
অসমতা বিস্মক্কর । সব জাতীয় ছন্দেরই তিনি সুদক্ষ বূপকার। কিছু 
অসঙ্গতি থাকলেও সামগ্রিক বিচারে এই পর্যায়ের কাব্যের শিল্প-সংগঠন 
অনবন্য । অবিশ্রান্ত ভাবোচ্ছাস এবং পরিপুর্ণ আম্মপ্রকাশের আকাজ্ফায় 
রবীন্দ্রকাব্য বার বারই নৃতন নূতন প্রকাশ রীতিকে আশ্রয় করেছে । শেষ 
পর্যায়ের ত্বললভাষী দৃঢ় রচনাভঙ্গী ক্লানিকাল সংহতির পরিচয় দেয় । 
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পুরবা 

পূরবী কাব্য ১৩৩২ সালে প্রকাশিত হয়। ১৩৩১ বঙ্গাব্দের আশ্বিন মাসে 
পেরু গবর্ণমেন্টের আমন্ত্রণে দক্ষিণ আমেরিকার স্বাধীনতা শতবাধিকী উৎসবে ' 

যোগ দেবার জন্য রবীন্দ্রনাথ ইংরেজি ১৯শে সেপেটম্বর, ১৯২৪ সালে দক্ষিণ 

আমেরিকা যাত্রা করেন । প্রায় চার মাল পরে কবি দক্ষিণ আমেরিকা ও 

সেখান থেকে ইতালি হয়ে দেশে প্রত্যাবর্তন করেন । পুরবী-র অধিকাংশ কবিতা 
এই সময়ের মধ্যে অর্থাৎ ২৬শে সেপ্টেম্বর ১৯২৪ থেকে ২৪শে জানুয়ারী ১৯২৫- 

এর মধ্যে রচিত । “শিলংয়ের চিঠি” থেকে 'বকুল বনের পাখি পধন্ত সবগুলি 

কবিতাই ১৩৩০ সালের €জাষ্ট থেকে ফান্তনের ভেতর লেখা । কবি এই সময়ে 

রচিত কবিতাগুলির একত্রে নামকরণ করেছেন “পূরবী” । ইউরোপ ও দক্ষিণ 

আমেরিকা ভ্রমণকালে রচিত কবিতাগুলির নামকরণ করেছেন “পথিক” । 

পৃরবী গ্রস্থটি কবি “বিজয়া”র করকমলে উত্সর্গ করেন। দক্ষিণ আমেরিকা 
ভ্রমণকালে কবি স্বাস্থ্যভঙ্গের জন্য পেরু যেতে পারেন নি । আর্জের্টিনার কাছে 
5217,-15100125 নামে একটি বাগানবাড়িতে কবি অবস্থান কর! মনস্থ করেন। 

এখানে 9150015 ড1060115. 9০ 7509. ৭৮ (ভিক্টোরিয়া ওকাম্পো ) 

নামী একটি বিদূষী মহিলার সঙ্গে কবির আলাপ হয় এবং কবি এর সান্নিধ্যে 
স্স্থ ও আনন্দিত হয়ে ওঠেন। এই মহিলাও কবির প্রতি একান্ত শ্রদ্ধাশীল! 

ছিলেন। কবি এরই নামকরণ করেন “বিজয়া” | পৃরবী-তে এই “বিজয়া'কে 
উপলক্ষ করে কয়েকটি কবিতা আছে । 'অতিথি' কবিতাটি তার মধ্যে 

অন্যতম-__ -- | 
প্রবাসের দিন মোর পরিপূর্ণ করে দিলে, নারী, 
মাধুর্ধ হ্ুধায় ; কত সহজে করিলে আপনারি 

দূরদেশী পথিকেরে ; 

পুরবী ব্রবীন্দ্রনাথের ষাটবৎসর উত্তীর্ণ হয়ে যাবার পর রচিত হয়। তাই 
এখানে সর্বত্রই বিদায়ের করুণ সুর শোনা গেছে। পুরবী-তে একদিকে কবি 

শপ 
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নবরূপে সর্বজরানাশী যৌবনকে আহ্বান করেছেন, অন্যদিকে এই পরিচিত হন্দর 
পৃথিবী ত্যাগ করে যাবার চিস্ত তাকে বিষ করেছে । এখানে অধিকাংশ 

কবিভাই বেদনাবিধুর । কিন্ত এই ছুঃখ ও বেদনা শান্ত গাভীর্য ও “স্র্ষে 
মহিমান্বিত হয়েছে । কবি ফেলে-আসা যৌবনের দিনগুলির মধ্যে আবান 
প্রত্যাবর্তন করতে চেয়েছেন, কিস্তু পরক্ষণেই অন্কভব করেছেন পুরবী-তে শেষ 
রাগিণীর বীণ। বেজে উঠেছে । 

পলাতকা-র শেষ কবিতাটির সঙ্গে পুরবী-র প্রথম কবিতাটি একই ম্থবে 
গাথ।। পলাতকায় কবি কান্নাহাপসির গঙা-ঘমুনাযস় ভুব দিকে 'আপন 

মান্ষগুলির' স্পর্শ অনুভব করতে চেয়েছিলেন । পুররবী- আরস্ভেও কবি 
দিনের আলো থাকতে থাকতে তাদের হাতে হাত দিয়ে গান গেয়ে নিতে 

চেয়েছেন ॥__ 

এই ঘা দেখা, এই যা ছোওয়], এই ভালো এই ভালো । 

এই ভালেো। আজ এ সঙ্গমে কালা-হাসির গঙ্গা-যমুনায় 

ঢেউ খেয়েছি ডুব দিয়েছি, ঘট ভরেছি, নিয়েছি বিদায় । 

এই ভালোরে প্রাণের রঙ্গে, এই আসঙ্গ সকল অঙ্গে মনে 

পুণ্য ধরার ধুলে! মাটি ফল হাওয়া! জল তৃণ-তক্ুর সনে । 

দীর্ঘদিনের অধ্যাত্-সাধনা ও অতীন্দ্রিয় ভাবনা কবির সম্মুখে_মানবজীবন 

ও স্থষ্টির নিয়ত পরিবর্তনশীলতা! সম্পর্কে কবি সচেতন. তবু ক্ষণিক জীবনের 

হাসি-কাঙ্গা সুখছুঃখকে তিনি ভুলে ঘেতে পারেন নি। পুরুবী কাব্যের 

প্রারম্ভিক কবিত। হিসাবে “পূরবী” কবিতাটি গভীর অর্থবহ এবং দমগ্র কাব্যচির 

ভাবধারার ইঙ্গিতবাহী । : 

কবি জীবনকে আবার গভীর আবেগেব সঙ্গে গ্রহণ করলেন ; কিন্ত কবির 

আমু শেষ হয়ে আসছে এবং জীবনে মত্যুদূত্তের অলক্ষ্য পদসধশার তিনি অনুভব 

করেছেন । অতীতে বিগত যৌবনের দিনগুলিকে ঘে আর কিরে পাওযা 

ঘাবে না একথা তিনি স্পষ্ট অনুভব করে অতীত দিনের স্মতির মধ্য দিয়ে 

তাদের পুনরুজ্জীবন ঘটাতে চাইলেন। আসন্ন সমাপ্তির পটভূমিকাক্স এই 

স্মতিচিত্র সৌন্দর্য ও বেদনায় মনোহর | 

পূরবী-্ কবিতাগুলিকে বিশ্লেষণ করলে ছুটি ভাবধাগ। লক্ষ্য করা যায়। 

অতীত জীবনকে ফিরে পাবার আকাজ্ক্ষা, পৃথিবীর প্রতি নিবিড় আকর্ষণ £ 

এই আসন্ন বিদায়ের পটভূমিকাম্ম জগৎ ও জীবনের লৌন্দর্য উপভোগ 

রবীজ্দ্রকাব্য-_-১৯ 

৯. 



ববীক্্রকাব্যের শেষ পধাক্স 

২. আসন্র স্বত্যুর ক্রম-অগ্রসরমান 

২ 

অনিবার্ধ পরিসমাপ্তি জনিত গভীর বেদনা । 

পদধধবনির অনুভব | 

১. এই ধারার কবিতাগুলির মধ্যে-__“মাটিন্ ডাক”, “পঁচিশে বৈশাখ”, 

“তপোভর্জ”, 'লীলাসঙ্গিনী”, “শষ অর্থয”১ 'বকুলবনের পাখি”, ক্ষণিকা”, “খেলা”, 
“কৃতজ্ঞ, “আগমনী”, “দাসর', 'আহ্বান”, অপরিচিত”, “আনমনা, “বিস্মবণ+, 

ন্বপ্র'ত “শেষ বসস্ত” প্রভৃত্তিকে উল্লেখ করা যায় । 

জীবনের নান। ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে ও নানা চিস্তাক্স কবির মন আবদ্ধ 
ছিল । তিনি প্রকৃতির সহজ লৌন্দধ ও মাধুর্মম্ন জীবনকে পরিত্যাগ করে 
কৃত্রিম জীবনে আশ্রয় নিয়েছিলেন । আজ জীবন-সায়াহে কবি অন্থভব করেছেন 
এই পৃথিবীর সঙ্গে তাঁর বন্ধন অচ্ছেছ্য-_“মাটির ভাক”-এ বলেছেন-__ 

বাধন-ছেঁড়া তোর সে নাড়ী 

সইবে না এই ছাড়াছাড়ি, 
ফিরে ফিরে চাইবে আপন মাকে । 

“দুরে উটকাঠের পুরে বেড়াঘেরা বিষম নির্বাসনে দিন কবি এতদিন 

আজ কাটিয়েছেন, "নানা মতে নানান হাটে' হ।রানেো। আশ্রয়কে খুজেছেন । 
আবার মাকে ফিরে পেয়েছেন__ 

আজ ধরণী আপন হাতে 

অন দিলেন আমার পাতে, 

ফল দিয়েছেন লাঁজিয়ে পত্রপ্ুটে । 

আজকে মাঠের ঘাসে ঘাসে 

নিশ্বাসে মোর খবর আসে 

কোথায় আছে বিশ্বজনের প্রাণ ; 

ছয় খতু ধায় আকাশতলায়, 

তার সাথে আব আমার চলায় 

আজ হতে না রইল ব্যবধান । 

এই সময়ে কবির দ্বি-ষষ্টিতম জন্মদিন নৃতন তাত্পর্য বহন করে আনে। 

জীবন-সন্ধ্যায় 'পচিশে তৈশাখ' নূতন সাজে সজ্জিত হয়ে তার কাছে উপস্থিত 
হায়েছে-___ 

পীত উত্তরীয়-তলে লম্ে মোর প্রাণদেবতার 

ত্বহত্তে-সজ্লিত উপহাব-_ 



কাব্য-পরিচিত্তি ৩৩৯ 

নীলকাস্ত আকাশের থালা, 
তারি "পরে ভবনের উচ্ছলিত স্ুধার পিয়াল] । 

“তপোভঙ্গ' কিতাটি শেষ পধায়ের একটি বিশিষ্ট কবিতা । কবিতাটি 

ভাবে আঙ্গিকে ধ্বনিমাধুর্ধে অপুর্ব । কবি চিরকালই যৌবনের উপাসক ॥ আজ 

জীবন-সাম্বাহে তিনি সেই যৌবনের বসোচ্ছল দিনগুলিকে ফিচর পাওয়ার জন্ত 

মহাকালের কাছে আবেদন জানিয়েছেন । 

কালের অধীশ্বর মহেশ্বর সর্বত্যাগী ভোলা শন্াসী। তিনি কি কবির 

“যৌবন বেদন। রসে উচ্ছল দিনগুলি'র কথা ভুলে গিয়েছেন? বসম্তের কিংশ্ুক 

মঞ্তরীর মত সেই দিনগুলি কি অযত্বে শুন্তে ভেসে গিয়েছে? “ম্মেচ্ছাচাবী 

হাওয়ার খেলায় নির্শম হেলায় কি সেই যৌবন স্বতি-বিস্বতির ঘাটে ভুবে গেছে? 

একদিন এই যৌবনের দিনগুদসিই ভোলানাথের রুদ্র রিক্ত রূপকে সৌন্দ্ধে 

সাজিয়েছিল, ভম্বরু শিঙা কেড়ে নিক্ষে হাতে মন্দির! বাশি তুলে দিয়েছিল। 

সেদিন ভোলানাথের তপশ্তা গীত-রিক্ত হিম-মরুদেশে শুন্য পালে ভেসে ছেল । 

তার ধ্যানের মন্ত্রটি ধরণীকে পুষ্পগন্ধে ও সৌন্দর্যে পরিপূর্ণ করে তুলেছিল । 

সন্্যাসের অবসানে মহেশ্বর আপন সৌন্দধের পরিচয় পেলেন এবং বিশ্বের 

ক্ষুধার জ্যাতির্ময় স্থধাপাত্রটি আপন হাতে ধান্ুণ করলেন। মহেশ্বরের এই 

নব সৌন্দর্ময় রূপই কবিহৃদয়ে রূপ রুস ও সৌন্দর্যে অনুভূতিকে জাগিয়ে 

তুলেছিল। কিন্তু আজ সেই স্থখার পানপাত্র কি মহাকালের তাণ্ডব ন্বত্যে 

চুর্ণ-বিচুর্ণ হয়ে গেল ? কবির যৌবনের সেই লুপ্ত দিনগুলি কি “নি:ত্ব কাল- 

ইবশাশীর নিঃশ্বাসে বিষণ্ন হয়ে গেল । কবির বিশ্বাস সে দিনগুলি লুপ্ত হয় নি; 

কারণ__ 

নহে নহে, আছে তারা? নিয়েছ তাদের সংহরিয়া 

নিগুঢ ধ্যানের রাত্রে, নিংশব্দের মাঝে সন্বরিয়। 

রাখ সংগোপনে । 

কবিই মহেশ্বরের তপস্যা! ভঙ্গ করবেন । কবি রিক্ততা ও শুফত। দুর করে 

জীবনকে নব নব রূপ ও আনন্দে ভরিয়ে তোলেন 1 

বারে বারে তারি তুণ সশ্মোহনে ভরি দিব ব'লে 

আমি কবি সংগীতের ইন্দ্রজাল নিয়ে আসি চলে 

| স্বত্তিকার কোলে । 

মহেশ্বরের তপস্তা ভেঙে যায় ; অস্থিমালা খুলে যাস । চিতাভস্ম মুছে গিয়ে 



৩৪৩ ব্রবীন্্রকাব্যের শেষ পর্যায় 

ভালে পুম্পরেণু মাখা, শুভ্রতন্চ রক্তাংশুকে ঢাকা হয় । বহুদিন দিচ্ছেদের পর 

আবার উমার সঙ্গে ভার মিলন হয় ।__ ্ 

কৌতুকে হানেন উমা, কটাক্ষে লক্ষিয়া কবি-প্রাণে ; 
সে হান্তে মজ্দিল বাশি সুন্দরের জম্ধ্বনি গানে 

কবির পরাণে ! 

এর মধ্য দিয়ে কবির মানসিক প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়! কবি তারুণ্য ও. 

ঘৌবনের নিত্য সাধক । - 

“আগমনী, কবিতায় কবি জীবন-সায়হ্কে আবার যৌবনের আগমন অন্থভব 
কনরেছেন। মাঘের শীতে পৃথিবী যখন ছিল শুক্কপ্রায় জরাগ্রন্ত, তখন হঠাৎ 

তার বুকে বসস্তের আবির্ভাব হয়েছে । দক্ষিণ হাওয়ায় অমগ্র প্ররুতির মধ্যে 

বসম্তের আগমনবার্তা ঘোষিত হল । োয়েল, শ্যামা, কোকিল কপোতের 

কণ্ঠে শোনা গেল বসন্তের গান, আমের তোলে দখা দিল স্থবাসের উচ্ছাস, 
মাধবী, শিরীষ, কনকটাপা, বনমলিকা আনন্দে আকুল হয়ে ডঠল। কবিও 

বার্ধক্যের জরাগ্রস্ত জী*নে যৌবন-বসন্তের উন্মাদনা অনুভব করলেন__ 

ওদের সাথে জাগ বরে কবি, 

হৃকমলে দেখ, সে ছবি, 

ভাঙ্ক মেহঘোর । 

বনের তলে নবীন এল মনের তলে তোর । 

জীবনের শেষ লগ্নে কবি সংসারের বিচিত্র কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে প্রেম- 

সৌন্দধের আহ্বানে সাড়। দিতে চান__ 
আলোতে তোরে দিক-না ওকে ভোরের নব্রবি, 

বাজ, রে বীণ। বাজ. । 
গগন-কে।লে হাওয়ার দোলে ওঠ, বে ছুলে কবি, 

ফুরালেো তোর কাজ । 

বিদায় নিয়ে যাবার অ!গে 

পড়,ক টান ভিতর-বাগে, 

বাহিরে পাস ছুটি । 

প্রেমের ভোরে বাধুক তোরে, বাধন যাক টুটি। 

“লীলাসজিনী” কবিতাটিতেও অনুরূপ ভাবই ব্যক্ত হয়েছে । কবি বিগত 
জীবনের হাবানে। দিনগুলির স্পর্শ অনুভব করছেন । ঘৌবনের নিরুপম। 



কাব্য-পরিচিতি ৩৪১ 

প্রিয়তমা লীলাসঙ্গিনী জীবনদেবতা আজ জীবন-গোধুলিতে কবির দ্বারে 

উপস্থিত হয়ে আহ্বান জানিয়েছেন । জীবনের যে প্রিয়তমা তিনি কবিকে 

এক] পরিত্যাগ করে গিয়েছিলেন, আজ আবার তার পুরানো বন্ধুকে মনে 

পড়েছে, কিন্কিণী বাজিয়ে পূর্ব পরিচিত কণ্ঠে কবিকে আহ্বান করেছেন। 
তার এলোচুল ও অঞ্চল হতে মেদিনের পরিমল কবিকে উতলা করেছে । এই 

লীলাসঙ্গিনীর সঙ্গে বিচিত্র লীলার কথা কবির মনে পড়েছে । কখনও তীব্র 
কক্ষণঝৎকারে কবির বন্ধ ছুয়ার খুলে দিয়েছে, কখনও বাতাসে তার ইশারা 
ভেসে এসেছে, কখনও আমের নব মুকুলের বেশে, কখনও নব মেঘভারে, বিচিন্ত 
রূপে কবিকে তুলিয়েছে। কিন্তু আজ অপরাহ্ণ বেলায় জীবনের দিন ফুরিয়ে 
এসেছে, বার্ধক্য কবিকে আচ্ছন্ন করেছে তবু আজ আবার নৃতন করে 

লীলাস্দিনীর প্রেম উপভোগ করার আকাজ্ষ! জাগছে । কবির হৃদয়ের এই 
ক্থৃতীব্র বেদনাবোধ প্রকাশিত হয়েছে কবিতাটিতে-_ 

দেখ না কি, হায়, বেল। চলে যায়__ 

সার হয়ে এল দিন । 

বাজে পূরবীর ছন্দে রবির 
শেষ রাগিণীর বীন । 

এতদিন হেখ। ছিস্ক আমি পরবালী, 

হাব্িয়ে ফেলেছি সেদিনের সেই বাশি, 
আজ সন্ধ্যায় প্রাণ ওঠে নিশ্বাস 

গানহার। উদাসীন । 

তবে কবি এই চিন্তায় স্থিতি লাভ করেছেন ঘে মৃত্যুর নিশীথ অন্ধকারে গোপন- 

রলিণী, রস তরজিণী, লীলাসঙ্গিনীর সন্গে তার সাক্ষাৎ হবে__ 

এবার কি তবে শেষ খেল। হবে 

নিশীথ-অন্ধকারে । 

মনে মনে বুঝি হবে খোজাখু- জি 

অমাবস্যার পাবে ? 

“শেষ অর্থ” নামে এই সনেটকল্প কবিতাটিতেও এই কথ । যে কবিকে 

প্রভ্যুষের মাহেন্দ্রক্ষণে শাস্তকণ্ঠে প্রথম নিশান্তের বাণী শুনিয়েছিল, নিখিলের 
'আনন্দমমেলায় নিধি কে ডেকে এনেছিল সে আজ কবির জীবন থেকে 



৩৪২ রবীজ্কাব্যের শেষ পরান 

কোথাকস আত্মগোপন করেছে । এই জীবন-সন্ধযাযস তার জন্য কবির মন 
উতলা হয়েছে__ 

এ সন্ধ্যার অন্ধকারে চলিক্গ খু জিতে 

সঞ্চিত অশ্রুর অর্থ্যে তাহারে পুজিতে ॥ 

“বকুল-বনের পাখি" কবিতার মধ্যেও সেই অতীত জীবনের স্মত্ির কথা । 

অতীতে যার কবির জীবনেব্র সঙ্গে জড়িয়ে ছিল, আজ তারা “কাজের 
কক্ষকোণে' কবিকে ইর্িত করছে । “বকুল-বনের পাখিকে কবি জিজ্ঞাসা 

করছেন ঘযে একদিন তার ছেলেবেলার বন্ধু__তীার গানের সাথী ছিল । আজ 

কবির জীবন শেষ হয়ে এসেছে, কবিকে দি তার মনে আছে-__ 

শোনো শোনো, ওগো বকুলবনের পাখি, 

সেদ্দিন চিনেছ, আজিও চিনিবে নাকি । 

পারঘাটে যদি যেতে হয় এইবার 

খেয়ালখেম়ায় পাড়ি দিয়ে হব পার, 

শেষের পেয়াল। ভবে দাও হে আমার 

করের স্থরার সাকী । 

“আহবান',কুতজ্ঞ',*খেল।',ক্ষণিকা।' ইত্যার্দি কবিতাম়ও একই ভাব ব্যক্ত হয়েছে । 

এই কবিতাগুলির আলোচনার মধ্য দিযে দেখা ঘাম কবি অতীত যুগের 

প্রেমে সৌন্দর্যে উচ্ছল দ্িনগুলিকে ফিরে ০পেতে চেয়েছেন । সই পুরানে। 

দিনের স্বতি কবিকে ব্যথিত করেছে, আনন্দিত করেছে । আজ বার্ধক্যের 

দ্বারে উপস্থিত হয়ে কবি বুঝেছেন সেই দিনগুলিকে ফিরে পাবার উপায় নেই । 

এই বেদনার রেশ প্রতিটি কবিতাতেই উপস্থিত । 

২. এই গুচ্ছে কবিতাগুলিতে কবি মৃত্যুকে নানাভাবে অন্ভব করেছেন । 

মৃত্যুর অবশ্স্তাবিতাকে তিনি মেনে নিয়েছেন। এই বিদায়ের চিস্তা নানা 

কবিতায় নানাভাবে উপস্থিত । 'যাত্রী”» “উত্সবের দিন", “ঝাড়', “পদধৰনি”, 

“শেষ, “অবসান', মৃত্যুর আহ্বান”, “সমাপন”, “বতরণী”» “কঙ্কাল', “অন্ধকার*» 
প্রভৃতি কবিতায় তার ম্ৃত্য-চিস্তার প্রকাশ লক্ষ্য কর। যাক্স। 

প্রতিটি কবিতাতেই কবি মহাঘাজ্রার কথ! বলেছেন । সমগ্র প্রক্কৃতি 

জগতেও দেখেছেন “তারা মরণকৃলের উৎসবে ছুটেছে দলে দলে' । কৰি 
উৎসবের মধ্যেও “অশ্রুর অশ্রুত ধ্বনি” শুনেছেন আজ । কবি যাত্রার জন্ত 

প্রন্তত । ভার কোন ভক্স, কোন সংশয় নেই, কারণ তিনি জানেন অখণ্ড জীবন- 



কাব্য-পরিচিতি 

প্রবাহে বার বারই আসে পরিবর্তন । 

“পদধ্ৰনি” কবিতায় বলেছেন-__ 

হোক তাই, 

ভয় নাই, ভয় নাই, 
এ থেল! খেলেছি বারহ্বার 

জীবনে আমার ! 
জানি জানি, ভাডিয়া নুতন করে তোল, 
ভুলায়ে পূর্বের পথ অপূর্বের পথে দ্বার খোলা ; 

“শেষ কবিতাতেও বলেছেন স্বত্যুই শেষ নয়। মৃত্যুর মধ্য দিয়ে সির 

পরিবর্তন ও নব নব স্যষ্টি সম্ভব হয় । মানুষের আশা-আকাজ্ক্ষা, আনন্দ-বেদন। 

জীবনের সঙ্গে সঙ্গে শেষ হয়ে ঘায় না। মৃত্যুর পরপারে তারা পরিপূর্ণতা! 
লাভ করে । এই ধারণার প্রকাশ “বিতরণী কবিতায় । 

“কঙ্কাল; কবিতাটির মধ্যে স্ন্দরভাবে কবির মনোভাব প্রকাশিত হয়েছে । 

একট] পশুর কঙ্কাল দেখে কবির মনে হয়েছে মানুষের পরিণাম বুঝি এরই 
মতো । কিম্ত কবি তাবিশ্বাস করেন না। তিনি তে! শুধুমাত্র জড়দেহধারী 
পশ্ড নন, তিনি জ্ঞান-বুদ্ধিসম্পন্গ মানুষ । তিনি কবি সুন্দরের উপাসক । তার 
এই অসীম সৌন্দর্য সাধনার বিনাশ তো! দেহের বিনাশের সঙ্গে হবে না ।__ 

যা পেয়েছি, ঘা করেছি দান, 

মর্তে তার কোথা পরিমাণ ? 

আমার মনের নৃত্য কতবার জীবনম্ৃত্যুরে 

লভ্বিয়। চলিম্পা গেছে চির স্থন্দরের স্থুরপুরে । 

চিবকাল-তনে তে কি থেমে যাবে শেষে 

কঙ্কালের সীমানায় এসে । 

৩৪৩ 

পুক্সাতন ভেডে যায়, স্থষ্টি হয় নৃতনের । 

আমি যে পের পদ্মে করেছি অব্দপ মধু পান, 
ছুঃখের বক্ষের মাঝে আনন্দের পেয়েছি সন্ধান, 

অনস্ভ মৌনের বাণী শুনেছি অন্তরে, 
দেখেছি €জ্যাতির পথ শৃহ্যময় আধার প্রাস্তরে । 

পূরবীর-কবিতাগুলি আনন্দে বেদনায় একটি ভিন্গ প্যাদের স্থষ্টি করেছে। 

পুরবীর-ছন্দে কবি শেষ রাগিণীর বীণা বাজালেও আমরা তার চির-সন্ানী, 



৩৪৪ রবীন্্রকাব্যেকর শেষ পধায় 

চির নবীন প্রতিভার পরিচয় এখানেই পাই । এই বিষঞ্জতার মধ্যেও কবির 
নবস্থ্টি ও নবরূপে জীবনকে অন্রভব লক্ষ্য করা ঘায়। 

মহুয়া 

এই কাব্য/গ্রস্থটি ১৩৩৬ সালের আশ্বিন মাসে প্রকাশিত হয়। মহুয়। 

কাব্টটি ব্রচনাত্ একটি ইতিহাস আছে । পাঠপরিচয়ে এর উৎপত্তি সম্পর্কে 

প্রশাস্তচত্দ্র মহলানবিশ লিখেছেন-_-“অধিকাংশ কবিতা ১৩৩৫ সালের শ্রাবণ 

হইতে পৌষ মাসের মধ্যে লেখা । নেই সময়ে কথ হয় যে রবীন্দ্রনাথের কাব্য- 

গ্রন্থাবলী হইতে প্রেমের কবিতাগুলি সংগ্রহ করিম] বিবাহ উপলক্ষে উপহার 
দেওয়া যায় এক্প একখানি বই বাহির করা হইবে এবং কবি এই বইয়ের 

উপযে।গী কয়েকটি নৃতন কবিতা লিখিয়া দিবেন। কিন্তু অল্প দিনের মধ্যে 

কয়েকটির জায়গায় অনেকগুলি নৃতন কবিতা লেখা হইয়া গেল । এইসব 
কবিতাই এখন 'মহুয়। নামে বাহির হইতেছে । ইহার কিছু পুর্বে, ১৩৩৫ 

সালের আষাঢ় মাসে €শবের করিত? নামে উপন্যাসের জন্য কয়েকটি কবিতা 

লেখা হয় ॥। ভাবের মিল হিসাবে সেই কবিতাগশুলিও এইসঙ্গে ছাপা হইল ।".- 

বইয়ের আরমভ্ভে বসন্তের আগমনী সম্বন্ধে ৫টি কবিতা আর বইয়ের শেষে 
বসন্তের বিদায় সম্বন্ধে ৪টি কবিত। ১৩৩৩-১৩৩৪ সালের লেখা । এই সময়ের 

আর একটি মাত্র কবিতা “সাগরিকা এই বইতে স্থান পাইম়্াছে |” 

একটি ফরমাশকে উপলক্ষ কনে কবিতাগুলি রচিত হলেও কবির মূল 

কাব্যপ্রবাহের সঙ্গে এর মিল লক্ষ্য করা ঘায়। পুরবী-র মধ্যে যে স্তন বসস্ত 
ও নব-যৌবনের আবেগ লক্ষ্য করা গিয়েছিল মহুয়ার মধ্যে তারই পরিচয় 
পাওয়া যায়। মহুয়া কবিতাগুলি প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ নিজে বলেছেন-_ 

“--.ফরমাশ ব্যাপারট। মোটর গাড়ির স্টার্টার-এর মতো । চালনাটা শুরু করে 

দেয় কিন্ত পরে মাটরট। চলে আপন মোটরিক প্রকৃতির তাপে । প্রথম ধাক্কাট। 

একেবারেই ভুলে য়ায় । মহুয়ার কবিতাণশুরলিও €লেখবার বেগে ফরমাশের ধাক্কা 

নিঃ্দন্দেহেই সম্পূর্ণ ভুলেছে__কল্পনান আস্তরিক তড়িৎশক্তি আপন চিরন্তনী 

প্রেরণায় তাদের চালিয়ে নিয়ে গেছে ।-..নতুন লেখার কোক ঘখন চিত্র 

মধ্যে এসে পড়ে তখন তান পুর্ব দলের পুব্রানে৷ পরিত্যক্ত বাসায় আশ্রয় নিতে 

চায় না, নতুন বাসা না বাধতে পারলে তাদের মানায় না, কুলোয় না।, 

ক্ষণিকার বাস! আর বলাকার বাস। এক নম্ব । 



কাব্য-পর্িিচিতি ৩৪৫ 

“আমি নিজে মহুয়ার কবিতার মধ্যে ছুটে! দল €দখতে পাঁই। একটি 

হচ্ছে নিছক গীতি কাবা, ছন্দ ও ভাষার ভঙ্গীতেই তার লীলা । তাতে প্রণয়ের 

প্রসাধনকল। মুখ্য । আর একটিতে আবেগ প্রধান স্থান নিয়েছে, তাতে 

প্রণয়ের সাধনবেগই প্রবল । 

“মহুয়ার “মায়া” নামক কবিতাক্স প্রণয়ের এই ছুইধারার পরিচয় দেও! 

হয়েছে ॥ *----- একদিকে এই প্রসাধনের টবচিত্র্য, আর একদিকে এই উপলব্ধির 
নিবিড়তা ও বিশেষত্ব । মহুয়ার কবিতা চিত্তের দেই ্মায়ালোকের কাব্য, 

তার কোনো অংশে ছন্দে ভাষার ভঙ্গীতে এই প্রসাধনের আকোজন, কোনো 

অংশে উপলব্ধির প্রকাশ । 

“এই ছুয়ের মধ্যে নৃতনের বাসস্তিক স্পর্শ নিশ্চয় আছে, নইলে লিখতে 

আমার উত্সাহ থাকত না ।...-.. কিন্ত আমর বিশ্বাস, একবার মন থেকে যে- 

ধতু যায়, সে আর এক অপরিচিত খতুর জন্যে জায়গ। করে বিদাক্স গ্রহণ করে । 

পূর্বকালের সঙ্গে কিছু মেলে না, এ হতেই পারে না, কিন্ত সে যেন শরতের সজে 

শীতের মিলনের মতো, মনের যে খতুতে মহুয়া খা সে আকম্মিক খতুই, 
ফরমাশের ধাক্কায় আকন্মিক নয়, শ্মভাবতই আকম্মিক । ... মনের মধ্যে 

রচনার একটি বিশেষ খতুর সমাগম হয়েছে-__তাকে পুত্রবার খতু বা বলাকার 
ঝতু বললে চলবে না ।”১ 

মহুয়া সম্বন্ধে এই বিবৃতির অধিক আর কিছু বলার থাকতে পারে না। 
বহুদিন আধ্যান্সিকতার পরিমগুলে বাস করার পর বলাকা-র মধ্য দিয়ে পৃরবী-ততে 
কবি ঘে জগত ও জীবন-প্রীতির পরিচদ্দ দিয়েছেন মহুয়1€তে তারই নবতর ব্দপ 

লক্ষ্য কর! ঘায়। প্রেম ও প্রণয় সংক্রান্ত কবিতাগুলিই মহুয়ার মুল টৈশি্ট্য । 
এই প্রেম দেহ-কামন। নিরপেক্ষ আদর্শ প্রেম । মহুয়ার প্রেমের কবিতাগুলিতেে 
প্রেমের স্বরূপ ও মাহাত্ম্য এবং মানবজীবনে প্রেমের প্রভাবের কখা বনিত 

হয়েছে | 

মহুয়ার কবিতাগুলিতে তিনটি শ্রেণী দেখ! যায়_-১. প্রমের নৃতনতর 

প্রকাশ, ২. ব্পেমের ত্বরূপ ও বশিষ্ট্য এবং ৩. €্রমের সাধন। | 

১. এই ধারার মধ্যে €বাধন', “বিসস্ত', “বিরযাতআ্”, "মাধবী", “বিজক্মী'* এবং 
'উজ্জীবন, প্রভৃতি কবিতাগুলিকে অন্তভুক্তি কর। যাস্ব। 

“উজ্জীবন' কবিতায় কবি মহাদেবের রোষবহ্ছিতে দগ্ধ মদনকে পুনরুজ্জীবিত 

১. রবীন্্ররচনাবলী ১৫শ খণ্ড. (বি. ভা. ১৯৬৮ ), পু ৫২৬-৭২৮ 



৩৪৬০ রবীন্দ্রকাব্যেক শেষ পধায় 

করান কথ বলেছেন । মদনের মধ্যে ষে সুলতা, ব্ুঢতা ছিল তা মহাকালের: 

রোষে ভক্মীভূত হয়ে নির্শলব্ধপে নৃতনভাবে জাগরিত হোক এই-ই কবির: 
কাম্য । সেই প্রেম হবে সর্বকলুষ মুক্ত, বীর্ধবান, দীন্তিমযস এবং ঘাতসহ । 
পুষ্পধন্ছর এই নবজন্স ও নবন্ধপ কবিতাটিতে ব্যাখ্যাত হয়েছে__ 

স্বত্যুত্তয় তব শিরে মৃত্য দিল হানি, 
অস্ত সে মৃত্যু হতে দাও তুমি আনি । 

ছুঃখে স্থখে বেদনায় বন্ধুর যে পথ 
০স ছুর্গমে চলুক প্রেমের জয়রথ । 

তিমিরতোরণে রজনীর 
মন্দ্রিবে সে রথচক্র-নিখোষ গম্ভীর | 

উল্লজ্ঘিয়] তুচ্ছ লজ্জা ত্রাস 

উচ্ছলিবে আত্মহারা উদ্্বেল উল্লাস । 
স্বত্য হতে ওঠে পুষস্পধন্র__ 

হে অতঙ্ছ, বীরের তন্ুতে লহো তনু । 

২. দ্বিতীয্ ধারার কবিতাতে প্রেমের প্রসাধনকলার ব্ধপ টবচিত্র্য । 

“অর্ঘ্য, দ্বৈত", “সন্ধান', “শুভঘোগ,, “মায়”, “নিঝরিণী”» শুকতারা”, 'প্রকাশত, 

“বরণভালা', “অসমান্ত ইত্যাদি কবিতাকস প্রেমের নানা ব্বপ ও নান। অবস্থার 

বণনা । “নামী? পায়ের কবিতাগুলিও এই ধারার অর্থাৎ প্রণক্ের প্রসাধন- 

কলার অন্তর্গত । প্রণয়ের প্রসাধন-পারিপাটেয নারীর বিচিত্র কূপের বর্ণনা এই 
কবিতাগুলির বিষয়বস্ত। কোন কোন কবিতায় প্রণয়ের প্রসাধনকলার সঙ্গে 

সঙ্গে সাধনবেপও লক্ষ্য করা যায়। যেমন-_শুভযোগ' কবিতাকস-_ 

হে বসস্তে উৎকষ্ঠিত দিনে 

সাড়া এল চঞ্চল দক্ষিণে, 

পলাশের কুঁড়ি _ 

এক ব্াক্রে বর্ণবহ্ি জালিল সমস্ত বন জুড়ি, 
শিমুল পাগল হযে মাতে 

অজন্ এশখ্বর্ভার ভরে তার দরিদ্র শাখাতে__ 

পাত করি পু 

আকাশে আকাশে ঢালে ব্ক্তফেন করা, 



কাব্য-পরিচিতি ৩৪ ৭ 

উচ্ছৃনিত মে এক নিমেষে 

ঘ-কিছু বলার ছিল বলেছি নিঃশেষে ॥ 

মনুপ্পা-র কোন কোন কবিতাতে দেহকামনার আভাস পাওয়া ঘাম্ন। কিন্তু সব 

স্থানেই রবীন্দ্রনাথের লেখনী সংযত এবং শুদ্ধ । 

৩. এই পর্যায়ের কবিতাগুলির মধ্যে প্রেমের দৃঢ়তা এবং সহিষ্ততার 

পরিচয় পাওয়া যায় । “লগ্ন” “বরণ” “মুক্তব্ধপ”, স্পর্ধা, “আহ্বান, “নির্ভয়”, 

প্রতীক্ষা”, “সবলা”কে এই শ্রেণীর কবিতা বল! যায় । এখানে পপ্রমিক-প্রেমিকা। 

গ্লানিহীন, ছুঃখজয্ী, ত্যাগী ও মহৎ ব্ূপযুক্ত । 'সবল। কবিতা তাই নারীর 
তেজ্োঘদৃপ্ত ভাষণ যা তার প্রেমেক্স শক্তি এবং সাধনার কথাই ব্যক্ত করেছে-_ 

ঘাব না বাসরকক্ষে বধুবেশে বাজায়ে কিক্ছিণী, 

আমানে প্রেমের বীর্ষে করো অশক্ষিনী । 

বীরহস্তে বরমাল্য লব একদিন, 
সে লগ্ন কি একান্তে বিলীন 
ক্ষীণদীক্তি গোধুলিতে 

কভু তারে দিব না ভুলিতে 

মোর দৃপ্ত কঠিনতা ৷ 

প্রেমের চিন্রস্তন, বন্ধনহীন, অস্বতময়, আনন্দময় রূপ প্রকাশিত হয়েছে. 
'দাস্সমোচন”, পপ্রত্যাগত”', “অন্তর্ধান” এবং শেষের কবিতা থেকে উদ্ধৃত “বিদায়, 

এবং “পথের বাধন” কবিতা । যদ্দিও এগুলি মহুয়ার কবিতাগুলির একেবারে 

সগোক্র নয় তথাপি প্রেমচিস্তায়, অন্থতূতির তীব্রতা ও মাধুর্ষে এগুলি প্রণয়মূলক 
কবিতার একটি বসদীপ্ত কূপ বল যাম্স। 

“সাগ্িক।' এই কাব্যের একটি বিশিষ্ট কবিতা । এটি যথার্থ প্রেম-কবিতা। 

না হলেও এক দেশের সঙ্গে অন্য দেশের সন্বন্ধকে প্রেমিক প্রেমিকার বূপকের, 

ম্য দিয়ে বর্ণনা করা হয়েছে । ন্থমাত্রা, যবদ্ীপ, বলীদ্বীপ প্রস্ততি পুর্ব 

ভারতীক্ম দ্বীপপুঞ্জে বিভিন্ন যুগে ভারতীয় সংস্কৃতির ঘে বিজয়-অভিষান, সেই 
ইতিহসকে কবি প্রেমিক-প্রেমিকার মিলন ও ভাব-বিনিময়ের বূপকচ্ছলে বর্ণন। 
করেছেন । ইতিহাসের শুক তত্বকে কবি ভাষার ওজ্ল্যে ও কল্পনার প্রসারতায় 

অপূর্ব ন্পদান করেছেন ৷ পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ ভ্রমণ করবার সমন ককি 
বলীছীপকে উপলক্ষ কনে এই কবিতাটি রচনা করেছিলেন । 



০৪৮৮ ববীন্দ্রকাব্যের শেষ পরায় 

বনবাণী 

১৩৩৮ সালের আশ্বিন মাসে বনবাণী প্রকাশিত হযস॥। প্রকৃতির কূপ ও ব্রহস্থকে 

রবীন্দ্রনাথ নানাভাবে অন্কভব করেছিলেন । জীবনের উন্মেষ-যুগ থেকেই তার 

প্রকৃতি-প্রীতির পরিচয় পাওয়া ঘাম । বনব।ণী উত্ভিদজগতের প্রশস্তিকাব্য ॥ 
এই কাব্যে তার নিসর্গচেতনার বিচিত্র প্রকাশ দেখা যায় । কবির অন্ভূতিতে 

বিশ্বব্যাপী একটি অখগ্ড প্রাণতরঙদ ধর! পড়েছে যা সমভাবে প্রকৃতি ও মানবের 

মধ্যে প্রবাহিত । ং 

কবি বৃক্ষের মধ্যে আদি প্রাণের প্রকাশ দেখেছেন । বুক্ষের মধ্যেই প্রথম' 

প্রাণের স্পন্দন দেখা দিয়েছিল । বুক্ষই স্থঘ থেকে রশ্মি আহরণ করে পৃথিবীকে 

নব নব ব্ূপে সভ্লিত করে । 'বুক্ষ বন্দন।'-স্স বলেছেন-__ 

হুন্দরের প্রাণমৃত্তিখানি 

মৃত্তিকার মর্ভপটে দিলে ভুমি প্রথম বাখানি 

টাশিয়। আপন্ প্রাণে দ্পশক্তি স্থধলোক হতেও, 

আলোকের গুপ্তধন বর্ণে বর্ণে বণিলে আলোতে । 

আপনার পন্রপুস্পপুটে, অনন্তযৌবন। করি 
সাঁজাইলে বস্থন্ধর1 । 

বনবাণী গ্রন্থের ভূমিকায় কবি বলেছেন --“আমার ঘরের আশেপাশে 

যে-সব আমার তোবা-বন্ধ অ(লোর প্রেমে মত্ত হয়ে আকাশের দিকে হাত 

বাড়িয়ে আছে তাদের ডাক আমার মনের মধ্যে পৌছল। তার্দের ভাষ। 

হচ্ছে জীবজগতের আদি ভাষা, তার ইশারা গিয়ে পৌছয় প্রাণের প্রথমতম 

স্তরে; হাজার হাজার বং্সরে ভুলে-যাওয্স। ইতিহাসকে নাড়া দেয় ; মনের মধ্যে 

যে-সাড়া ওঠে সেও ওই গাছের ভাষায়,__তার কোনে। স্পষ্ট মানে নেই, অথচ 

তার মধ্যে বহু যুগ-যুগান্তন্ন গুনগুদনয়ে ওঠে 1'----আরণ্যক খষি শুনতে 

পেয়েছিলেন গাছের বাণী, “বৃক্ষ ইব শ্তন্ধ! দিবি 'তিষত্যৈক* ; শুনেছিলেন, 

“যদিদং কিঞ্চ সর্বৎ প্রাণ এজতি নি:স্যতম্” ॥ তারা গাছে গাছে চিরযুগের এই 
প্রশ্নটি পেক্েছিলেন, €কন প্রাণ প্রথমঃ প্রতিযুক্ত£-_প্রথম-প্রাণ তার বেগ 

নিয়ে কোথা থেকে এসেছে এই বিশ্বে ।.-..-.সেই প্রথম প্রাণ-টপ্রতির নব- 

নবোন্মেষশালিনী স্ষ্টির চিন্সপ্রবাহকে নিজের মধ্যে গভীরভাবে বিশুদ্ধভাবে 

'ন্কভব করার মহামুক্তি আর কোথাম্সম আছে ।” 



কাব্য-পব্রিচিতি ৩৪৯, 

কবির পুর্বোক্ত মন্তব্য থেকে বুঝতে পার? যায় নিসর্গ তার কাছে জড় 
মাত্র ছিল না। নিসর্গের মধ্যে কবি একটি গভীর আধ্যাত্মিকতা আরোপ 
করেছেন । 

বনবাণীর কবিতাগুলিকে চারটি ভাগে ভাগ করা -যেতে পারে । 
১. বনবাণী-_-এখানে বিশ্ব-নিসর্গের বন্দনা ও তাদের প্রতি শুভেচ্ছা 

জ্ঞাপন। এই অংশে কবির নিসর্গ ও বিশ্বচেতনার পরিচয় লক্ষ্য করা যায় । 
২. নটরাজ খতুরঙ্গশালা-_এই ধারার কবিতাগুলিতে ঘৌবনের 'প্রশন্তি ও 

বন্দনা । কবি ভগবানকে নটরাজ শিবের মুত্তিতে কল্পনা করেছেন । এর 
শ্বত্যের তাগুবে পুক্রাতন ধ্বংস হয়ে যায়, নৃতনের হয় আবির্ভাব । এই নৃত্য- 
লালায় চিরস্তন প্রাণপ্রবাহের গতি অব্যাহত থাকে । জীবনমৃত্যু ্ষ্টি-ধবংস 
একই সত্যের প্রকাশ । 

রবীন্দ্রনাথের শিব-কল্পনাকে আমাদের প্রাটীন এ্রতিহা ও কালিদাসের 
চিন্তাধারা বিশেষ পরিপুষ্টি দান করেছে । তবে কবিন শুধুমাত্র এ্রতিহ্য- 
অন্থসারী নয়, এর সঙ্গে যুক্ত হঞেছে তার নিজন্ব মনন-কলপন। । 

৩. বষামঙ্গল ও বৃক্ষ-রোপণ উত্সব -__খতুবন্দন। ও বৃক্ষ জগতেগ প্রশস্তি- 
মূলক কবিত। এই ধারায় । 

৪. নবীন-_ এখানে যৌবন ও বসন্তের বন্দনা! করেছেন কবি । 

পরিশেষ 

এই কাব্যটি প্রকাশিত হয় ১৩৩৯ স।/লের ভাদ্রমাসে । এই গ্রন্থ রচনার 

সময় কবি সত্তর বছর অতিক্রম করেছেন । দীথ জীবন পরিক্রমায় বার বারই 

কবির মনে হয়েছে পৃথিবীতে তার দিন বোধ হম্ম শেষ হয়ে এসেছে । তার যা 

কিছু দেবার ছিল সবই দেওয়1 হয়েছে । তাহ বিভিন্র পর্বে বিভিন্ন কাব্যগ্রন্থের 

সমাপ্তিহ্থচক নামকরণ বার বারই €দখা যায । কখনও ঠচৈতালি, কখনও থেক?» 

কখনও পুরবী; পরিশেষ-ও ঘেই সমাপ্তিস্থচক নাম । কারণ কবি মনে 
করেছেন-__ 

যাজ। হয়ে আসে সার।» আঘুর পশ্চিম পথণেষে 

ঘনায় ম্ৃতু)র ছায়। এসে । 

__-পরিশেব, 'বর্ধশেষ* 
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"সাবার পরক্ষণেই তিনি “বিচিজ্রা” কবিতায় বলেছেন-__ 

তবুও কেন এনেছ ভালি 

দিনের অবসানে__ 

নিঃশেষিয়। নিবে কি ভরি 

নিঃম্য কা দানে । 

পরিশেষ কাব্যে আমরা কবির মনোজগতের একটি পূর্নাঙ্গ চিত্র পাই। 

এই সময় সমসামগ্িক পৃথিবী ও কবির ব্যক্তিগত জীবনে ন।ন। ঘটন। ঘটেছে । 

কবি নানা স্থান পরিভ্রমণ করে নানা অভিজ্ঞতায় তার ঝুলি ভরেছেন। জগত 

ও জীবন সম্বন্ধে তার চিন্তা গভীর তর হয়েছে । ম্বৃত্যু-চিস্তার আলোকে তার 

চোখের সামনে জীবনের ম্বব্ূপ উদ্ঘাটিত হয়েছে । জীবন এবং মৃত্যু সম্পর্কে 

দার্শনিক চিস্ত। তার মনকে অধিকার করেছে । এতদিনে ম্বৃত্যু সম্পর্কে তার 
একটি স্পষ্ট ধারণ। হয়ে গেছে ৫ মৃত্যু বিনাশ নয়, বূপ-পরিবর্তন মাত্র । ম্বৃত্যুর 

মধ্য দিয়েই জীবন অনস্ত শান্তি ও চিরমুক্তির দিকে অগ্রসর হয় । 
এই কাব্যের কবিতা গুলিতে আম্মবিশ্লেষণ ও আজ্মউদ্ঘাটনই 'প্রধান কথা । 

মৃত্যুর দ্বারদেশে দড়িয়ে কব তার সত্তর বছরের জীবনের হিসাব-নিক|শ 

করেছেন । তিনি যেমন নিজের কবিকর্মশ ও কবিপভ্তার পরিচয় দিয়েছেন 

তেমনি জগৎ ও জীবনের স্বরূপ সম্পর্কে অন্বেষণ করেছেন । 

এই কাব্যথানিব কবিতাগুলিকে প্রবণতা অসন্থলারে কয়েকটি ভাগে ভাগ 

কর। যেতে পারে । ১৯. আসন মৃত্যুর পটক্ভূমিকায় কবিকৃতির বিচার ও 

আত্মবিশ্লেষণ। ২. ্ষ্টি ও মানব-জীবনের ্বরূপ বিশ্লেষণ । ৩. সমসাময়িক 

ঘটনাকে উপলক্ষ করে রচিত কবিতা । ৪. গগ্য-কবিতার স্থচনা । 

১. প্প্রণাম"ত “বিচিত্র, “পাস্থ', “জন্মদ্িন'১ "বালক", “চিরম্তন”, €তি হি নো। 

দিবসা2*, অগ্রদূত" পাখি", “আলেখ্য” প্রভৃতি কবিতায় তার সমগ্র জীবনের 

কবি-ন্বরূপের বিচার ও বিশ্লেষণ রয়েছে । নি 

প্রণাম" পরিশেষ-এর প্রথম কবিত! | এখানে কবি তান আপন কাব্যকতির 

বিশ্লেষণ করেছেন । প্রথম জীবন থেকেই তিনি কাব্য রচনা আরম্ভ করেন । 

তার সহযাত্রী কত লোক খ্যাতি ও অর্ের আকাজ্কায় এবং বিভিন্ন কর্ষের 

প্রচেষ্টায় নানা দিকে ধাবিত হয়েছে, কিস্ত তিনি বিশ্বলভ্তার হস্তে আকুল হয়ে 
বিচিত্র সুরে তার কাব্য-বাশরীতে অ।লাপ করেছেন । সমগ্র স্বষ্টর বেদনাকে 
তিনি তার কাব্যে প্রকাশ-করেছেন। প্রকৃতি ও মানবের অন্তরের সৌন্দর্য, 
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মাধুর ও আনন্দবেদনার তিনি বাণীব্ূপ দান করেছেন । আজ যাত্রা 
সমাপ্তিকালে তিনি মানব ও ঈশ্বরকে প্রণাম নিবেদন করেছেন__ 

নিখিলের অনুভূতি 
২গীতসাধনা-মাঝে রচিয়াছে অসংখ্য আকুতি । 

এই গীতিপথপ্রান্তে হে মানব, তোমার মন্দিরে 

দিনাস্তে এসেছি আমি নিশীথের নৈঃশব্দ্যের তীরে 

আরতির সান্ধ্যক্ষণে ; একের চরণে বাখিলাম 

বিচিজ্রের নর্ষবাশি-_-এই মোর রহিল প্রণাম । 

“বিচিত্রা” কবিতায় কবি আম্মান্ুসন্ধান করেছেন। এখানে কবি পুরবী 
যুগের লীলাসঙ্জিনীর কথাই উল্লেখ করেছেন বলে মনে হয় । কবি তার অস্তর- 
জীবনের ইন্তিহাস বিবৃত করেছেন । তার কাব্যপ্রেরণার অধিষ্ঠাজ্ী জীবন- 

দেবতা লীলাসঙ্গিনী জীবনের দীর্ঘপথে বিচিত্র আনন্দবেদনার মধ্যে নিয়ে 

এসেছেন । এতদিন তিনি জীবনে যেব্দপ-রস-বর্ণ-গন্ধের স্পর্শ পেয়েছেন এবং 

স্থখছুঃখের অনুভূতি ও অভিজ্ঞতায় তার চিত্ত ভরে উঠেছে কবি এখানে সেই 
কথাই প্রকাশ করেছেন__ 

বুকের শিরা ছিন্ন ক'রে 
ভীষণ পূজা করেছি তোরে, 
কখনে। পুজা শোভন শতদলে, 

বিচিত্র। হে, বিচিত্রা, 

হাসিতে কতু, কখনে। আখিজলে । 

আঘ্মবিঙ্সেষণের মধ্য দিয়ে জীবন ও পৃথিবীর সঙ্গে তার বোঝাপড়া চুকিয়ে 
দিতে চান । "জন্মদিন? কবিতায় কবি তার কবিসত্তার অন্তল্শন আকাজ্ফ্ঞার 

কথা বলেছেন। বিশ্বের প্রতি গভীর প্রীত্তি ও ভালবাস! আবার নৃতন করে 

জাগ্রত হল । বিশ্বসত্তার আনন্দময় স্পর্শ কবির একান্ত কাম্য । তিনি 

কর্মখ্যাতি ইত্যাদি কিছু চান না, বিশ্ব-রসসাগরে ডুব দিয়ে ভালবাস! রেখে 

€ষতে চান । 

এই বিশ্বসভ্তার পরশ, 

স্থলে জলে তলে তলে এই গুঢ় প্রাণের হব্ষ 

তুলি লব অস্তরে অস্তরে-__ 

সর্বদেহে, বক্তন্্োতে, চোখের দৃষ্টিতে, কন্বরে, 
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জাগরণে ধেয়ানে, তন্দ্রায়, 

বিরামসমুদ্রতটে জীবনের পরমসন্ধ্যাতস | 
এ জন্মের গোধূলির ধুনর প্রহরে 
বিশ্বব্সসবোববে 
শেষবার ভরিব হাদয় মন দেহ 

দূর ক্রি সব কর্ম, সব তর্ক, সকল সন্দেহ, 
সব খ্যাতি, সকল ছরাশা-_ 

বলে যাব, “আমি যাই, রেখে যাই মোঁব ভালোবাস 1" 

». ত্ধাবমান”, “অগ্রদূত, “দীপিকা”, “বিস্ময়” “বর্ষশেষ', “মুক্তি”, “অপুর, 

“মৃত্যুঞ্জয়, “্যাত্রী', 'সাস্বন।', “আমি” তুমি", 'নিরাবৃত', “আছি”, “আহ্বান', 

“কানামাছি”, “আরেকদিন, “দীপশিখা'ত “রাজপুত্র' “প্রতীক্ষা *শৃম্তাঘ রত 

“দিনাবসান”, পপুক্রানো বই", “অগোচর', "ছোটে প্রাণ, আগন্তক”, প্প্রাণ,, 

শাস্ত' এবৎ “আতঙ্ক” প্রভৃতি কবিতায় মৃত্যুর পটভূমিকাঁয় জীবন ও জগতের 
প্রতি কবির জিজ্ঞাসা সংহত হয়েছে । 

“অপূর্ণ কবিতাটির মধ্যে কবির দার্শনিকতা প্রকাশ্শিত হযেছে, মানব- 
জীবনের স্বব্দপ সম্পর্কে কবির একটি গভীর জিজ্ঞাস এখানে । 

কবিতাটির নাম প্রথমে "জন্মদিন' ছিল, পরে প্রথম ও শেষ শ্তবক বাদ দিয়ে 
পরিশেষ গ্রস্থের অন্তভুক্তি কর। হয় । 

সারের মাঝে আমাদের ঘে অস্তিত্ব এর কি কোন অর্থ নেই ? এই প্রশ্ন 

জেগেছে কবির মনে । পাথিব বস্তু ও মনের কঙ্গনা মিশিয়ে আমা জাবন 
ও জগৎকে স্থষ্টিকনর্পে নিই আমাদের মানসলোতে । কত সংশয়-বিশ্বাস, কত 

প্রেম ও ত্যাগ, কত সার্থক সাধনা, কত ব্যর্থ বিডহম্বনা এবং ভালে। মন্দ, বন্ত ও 

ছায়ায়-গড়া মুত্তি নিয়ে আমাদের জীবন । সাথকতা ও ব্যর্থতা ব্যক্তিবূপে 

পুপ্তীভূত্ত হয়ে কদিন পূর্ণ -করে শেষে কোথায় গিয়ে মেশে । এই সহস। উদ্ভূত 

টচতন্যধার! সে কি অকন্মাৎ গতিহার। হবে? মাহুতষর এই অপূর্ণ তাই কি 

সত্য ? ত্তাহলে স্যর সার্থকতা কোথায়? নিখিলের এই ব্যর্থতাই কবিন্ 

কাছে একাস্ত সত্য নয়; কারণ জীবনের মধ্যেই আছে পূর্ণতার সাধনা__ 

ক্ষুদ্র বীজ ম্বত্তিকার সাথে যুঝি 
অস্কুরি উঠিতে চাহে আলোকের মাঝে মুক্তি খুজি । 

০স মুক্তি না যদি সত্য হয় 

অন্ধ মক ছুঃখে তার হবে কি অনস্ত পরাজয় । 



কাব্য-পর্িিচিতি ৩৫৩ 

“বর্ষশেষ কবিতাটি একটি বিশিষ্ট কবিতা । ম্বৃতুতর সামনে দাড়িয়ে কৰি 
ফেলে-আস। জীবনের দিকে ফিরে তাকিয়েছেন । জীবনের স্বরূপ ও টৈশিষ্ট্যকে 

উপলব্ধি করেছেন । তার জীবন শেষ হযে এসেছে, মৃত্যুর আলোকে তার 
চোখের সামনে জীবনের আনন্দন্ূপ ও মহিমা প্রকাশিত হল ॥। ধার। মানবশেষ্ঠ 
তাদের সঙ্গে তিনি একাত্মতা অনুভব করেছেন । জীবলোকে গৌরবময় 

মানবজীবনের অধিকারী হযে তান খন্ঠ । বিশ্বে যে অনস্ত জ্ঞান, অনস্ত 

কর্মধার। প্রসারিত তার সঙ্গে কবির ঘষোগ নিবিড় । এই সীদিত জীবনের 
মধ্যেই তিনি অসীমকে অন্তভব করেছেন-__ 

ধূঁলর আসনে বদি ভূমারে দেখেছি ধ্যানচোখে 

আলোকের অতীত আলোকে । 

অণু হতে অনীম়্ান, মহৎ হইতে মহীয়ান, 

ইন্ড্রিয়ের পারে তার পেয়েছি সন্ধান । 

ক্ষণে ক্ষণে দেখিয়াছি দেহের ভেদিয়? যবনিক। 

অনিবাণ দাপ্তিময়ী শখ। | 

“দীপিকা” কবিতায় জীবন ও মৃত্যুর প্রতি কবির মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে । 
নিয়ত পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে জীবন এগিয়ে চলেছে । পুক্রাতনকে ধ্বংস করে 
জীবন নৃতনকে প্রতিষ্ঠা করে । কিন্তু শাশ্বত প্রাণপ্রবাহ এই নশ্বরতার মধ্য 

দিয়ে, পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে মহাজীবনের দিকে বয়ে চলেছে-_ 

জানি পথশেষে আছে পারাবান্, 

প্রতিখনে তথা মেশে বারিধার 

নিমেষে নিমেষে তবু নিঃশেষে 

ছুটিছে পথিক তটিনী । 

ছেড়ে দিয়ে দিয়ে এক ঞুব গান 

ফিতে ফিরে আসে নব নব তান, 

মরণে মরণে চকিত চরণে 

ছটে চলে প্রাণনটিনী । 
জীবন ও ম্বৃত্যুর প্রতি কবির এই দৃষ্টিভদ্দা বলাকা থেকেই স্পঞ্জ হতে 

থাকে । পরিশেষএর মধ্যে আমরা এর একটা পরিপৃর্ণ দ্ূপ পাই । বলাকা 
স্ষ্টিরহন্য কবির মনকে বিশেষভাবে অধিকার করে এবং জীবনের অস্বতত্বের 

ধারণা সম্বন্ধে তার দৃঢ় বিশ্বাস ফুটে ওঠে । পুরবী-তে এসে তিনি এই কান্না 

রবীন্দ্রকাব্য-_২৩ 



৩৪ রবীজ্দরকাব্যের "শষ পধায় 

হাসি ভরা অনিত্য জাঁবনকে নৃত্তনভাবে ভালবেসেছেন । পব্রিশেষ-এ এন্দে 
কবি এই জীবনের পরিণাম সম্বন্ধে সন্দেহহীন, এখানে কবির জীবন সম্বন্ধে 
উপ“ন্ধি পূর্ণতা পেয়েছে । মৃত্যু স্বাভাবিক পরিণাম জেনেও এই সীমিত- 
জীবনে ভিনি নিত্যেন উপলন্ধি করেছেন । জীবনকে কবি অসীম অনস্ত 
প্রাণ প্রবাহের অংশ বলে জেনেছেন । তাই জর মৃত্যুর কাছে মানবাজ্ম! 
পরাজিত হয় না। (স শাশ্বত, অপরাজেয় ও মহান । তশেষ পধায়ের কাব্যে 
ঘে প্পনিষদিক চেতন। দেখা যায় তা এই পর্রিশেষ থেকেই সম্যকরূপে উপলন্ধি। 
করা যায়। 

| ঢু 1 ৩. জমসাময়িক ঘটনাকে উপলক্ষ করে রচিত, কবিতাগুলির মধ্যে “বকৃসা- 

ছুর্সস্থ র/জবন্দীদের প্রতি' ও “প্রশ্ন কবিতাটির উল্লেখ কর! যায় । 

১৩৩৮ সালের পঁচিশে বৈশ1খ বক্সাছুর্গের রাজবন্দীব। ববীন্দ্র-জয়ন্তী উৎ্ব 

পালন করেন। কবি তখন দাজিলিং-এ, তার কাছে এই অংবাদ পৌছলে 
তিনি “বকৃসছুর্গস্থ রাজবন্দীদের প্রতি কাবতাটি লিখে পাঠান ১৯শে টজ্যষ্ট 

১৩৩৮ সালে । 
এই কবিতাটিতে কবির বক্তব্য হল -্রাণকে কখনও আবদ্ধ কর। যায় না । 

মাজষের প্রাণের সাথনা কখনও ন্ট হয় শা; কারণ 

“অন্বতের পুত্র মোরা কাহার শুনাল বিশ্বময় । 

আত্মবিসভান কার আত্মান্ে কে ালিল অক্ষয় । 

টভববের আনন্দেবে 

ছুঃখেতেত জিনিল কে রে, 

বন্দীর শৃঙ্খলছন্দে মুক্তের তক দিল পরিচয় । 
সমসাময়িক ঘটনায় কবিমনের বিক্ষোভ ফুটে উঠেছে “প্রন” কবিতা টিতেও । 

মহাজ্স! গান্ধীর অকস্মাৎ গগ্রন্তারে কবিমন ব্যথিত ও সংশয়াচ্ছম হয়ে পড়ে 

১৯৩১ সালে দ্বিতীয্ গোলটেবিল টৈবঠক ব্যর্থ হওয়ার পর গান্ধীজী লগ্ডন থেকে 

দেশে ফিরলেন । ভারতীয়দেব প্রতি রাজরোষ তখন চরম পায়ে উঠেছে । 

১৯৩২ সালে 951 জান্ুয়ারী মহাত্মাজী কারারুদ্ধ হন । এই ঘটনায় রবীন্দ্রনাথ 

মানবতার অপমানে ছুঃখ বোধ করে এই কবিতা রচনা করেন । কবির জিজ্ঞাস 

মানবতা-ধবংসকারী অত্যাচারীদের কি ঈশ্বর ক্ষমা করেছেন বা ভালবেসেছেন ? 

৪, এই কাব্যে কতকগুলি কথিকা এবং গাথ।-জাতীম্ম কবিও1 আছে । 

এদের মধ্যে কয়েকটি আবার ছন্দোবদ্ধ গণ্ভে রচিত । এই রচনারীতির স্থচন! 



কবি-পঁরিচিতি টি 

হয় লিপিকা থেকে । পরবর্তী কালে কবি যে গছ্য-কবিতা লিখেছেন পুনশ্চ. শেষ 
সপ্তক, পত্রপুউ, শ্যামলী-তেতে তার আরস্ত হয় এই পরিশেষ-এ । 

“খ্যাতি, 'বাশ', ন্নাত, “আগন্তক”, “জয়্তী।”, “সাথী, €বোবার বাণী, 

'আঘাতত', “ভীরু”, “আতঙ্ক প্রভৃতিতে এই আঙ্গিকের নিদর্শন দেখা যায় । ভাব 
এবং বিষয়বস্তর দিক থেকে গছ্-কবিত।র সঙ্গে এদের সাদৃশ্ আছে । 

এ ছাড়াও পরিশেষএ “্ীবিজ-লশ্ষ্মী'ত “সিয়াম”, “বোরোবুছুর” প্রভভতি 

দ্বাপময় ভারত ভ্রমণ উপলক্ষে কয়েকটি কবিতা আছে । 

পুনশ্চ 

এহ কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয় ১৩৩৯ আলের আশ্বিন মাসে । আঙ্গিকের 

প'ব্ধর্তনই পুনশ্চএর সর্বাপেক্ষ। উল্লেখযোগা টবশিক্ট্য । পুনশ্চ কাব্যে গদ্য- 

কবি ত।র প্রথম সার্থক শপ্রক।শ ঘটেছে । অবশ্য এদা-কবিত। রচনার প্রথম 

শার্থক প্রনাস লক্ষ্য করা শিয়ে ছল 'লর্পক'-র কয়েকটি কবিতায় । বলাকা 

একেই কবি ছন্দের উপর বিচিত্র পরাক্ষা করেছেন । বলাকা থেকেই কবি 

হনিমন্ত্রত ছন্দের বন্ধন ত্যাগ করে, পওএঁপুর মাআ-স'খ্যার নিয়মকে অগ্রাহ্য 
করে ভাব ও চিন্তা অন্থবাক্সী এক নৃতন ছন্দ প্রবর্তন করেছেন, ধার শাম 
“দিয়েছেন “মুক্তকা' ছন্দ । কিন্ত পুনশ্চ কাব্যগ্রস্থে কবি ছন্দের সর্বপ্রকার বিখি, 

পুস্তবন্ধন এব” অস্ত্যমিল পরিত্যাগ করে নৃতন বাীঁতিতে কবিতা ব্লচনা 
পরেছেন । 

পারশেষএ এসে কবি মনে করেছিলেন এই তার শেষ রচনা, কারণ 

০ সময় তিনি তার জীবনের শেষ পে এজে পৌছেছেন । পরিশেষ-এও 

তার জীবন জিজ্ঞাসা ও বিশ্ব-জিও্/াসার সম্পূর্ণ উত্তর ঘপেলেন-না । তাই তাকে 
পচন করল্তে হল পুনশ্চ । কাব্য-জীবন থেকে কবির বিদার্র নেওয়া হল না। 
নিনি অনুভব করলেন, তার কাব্য-প্রেয়সী নূতন কালের আঙিনায় ঈাড়িয়ে 

আছেন । 'নূতন কাল' কবিতাম্ম ঘোষণা করলেন__ 

তাই ফিরে আসতে হল আব একবার ॥ 

দিনের শেষে নতুন পাল আবার করেছি শুগ 

তোমারি মুখ চেয়ে, 

ভালোবাসার দোহাই মেনে। 



২৩০৫:৩ রবীন্দ্রকাব্যের শেষ পর্যায় 

পুনশ্চ-ততে কয়েক শ্রেণীর কবিতা দেখা যায় । ১- গন্য-কবিতার রূপ ও রীতি- 

বিষয়ক কবিতা । ২. ব্যক্তিগত জীবন পধালোচনাম্ূলক কবিতা । ৩. সাধারণ 

মানুষের সুখ-ছুঃখকে কেন্দ্র করে রচিত কবিতা । ৪. মনুষ্তেতর প্রাণীর প্রতি 

সহান্কতূতিম্লক কবিতা । «৫. অস্পৃশ্ততা আন্দোলন-সম্পর্কে লেখা কবিতা । 

৬. প্রকৃতি-সন্বন্ধীযস কবিতা । ৭. অম্বত-চেতনা, মানবসভার প্ররূত পরিচগ্ 
ও স্ৃত্যুর রহস্ত-বিষয়ক ভাবপ্রধান ও রূপক জাতীয় কবিতা । ৮. স্ম্তি- 
অন্থধ্যানমূলক কবিতা । ৯. আখ্যাগ্িকামূলক কবিতা ৷ । 

১. এই ভাবধারার কবিতাগুলি হল 'তকোপাই”, “নাটক”, নৃতন কাল”, 

ও “পত্র” | 

“কোপাই” কবিতায় কবি তার নব্য গছ্-ছন্দের সঙ্গে শাস্তিনিকেতনের 
কোপাই নদীর তুলনা করেছেন । কারণ-_ 

ওক ভাষা গৃহস্থ পাড়ার ভাষা 

তাকে সাধুভাষ। বলে না । 

জলস্কল বাধ! পড়েছে ওর ছন্দে 

রেষারেষে নেই তরলে শ্টামলে । 

গছ্য-কবিতার মধ্যে পছ্য-ছন্দের আভিঙ্াত্য ও স্পর্শকাতরতা অনুপস্থিত ! 

গছ্য-ছন্দের মধ্যে সব কিছুই অবাধে আশ্রয় পেতে পারে । সাধারণ মানুষের 

স্থথখ-ছুঃখকেও কবি কাব্যে স্থান দিয়েছেন । অপরপক্ষে রবীন্দ্রনাথের পূর্বযুগের 
কবিত অর্থাৎ পছ্য-ছন্দে গাথা! কবিতা লোকালয়ের পাশ দিয়ে চলে ঘায়, 

তাদের সহা করে, স্বীকার করে না । 

আভিজাত্যের অহংকারে সে নিজেকে সঙ্গীহীন একক করে রেখেছে । পদ্মা 

কবির পূর্বেকার কাব্যজীবনের প্রতীক ।-__ 

বিশুদ্ধতা আভিজাত্তিক ছন্দে _ 

এক দিকে নির্জন পর্বতের স্বৃতি; আর এক দিকে লিঃংসঙ্গ সমুদ্দের 

আহ্বান । 

কিন্তু গগ্য-কবিতার প্রতীক “কোপাই"-এ যেমন এ্রশখখধষের গর্ব নেই, তেমনি 

দৈন্তের মালিন্যও নেই । এ্রশ্র্য এবং নম্রতা যেন একই সঙ্গে মিশে গেছে-__এ 

হল জনজীবনের নদী; কবিও এখন থেকে জনজীবনের কাব্যই রচনা 

করবেন-- 
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কোপাই আজ কবির ছন্দকে আপন সাথি করে নিলে, 

সেই ছন্দের আপোস হয়ে গেল ভাষান্ন স্থলে জলে 

যেখানে ভাষার গান আব যেখানে ভাষার গৃহস্থালি, 

'নাটক” কবিতাটিতে কবি গছ ও পন্যের স্বরূপ ব্যাখ্যা করেছেন । তপতী 

নাটক প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ২৩শে শ্রাবণ ১৩৩ সালে রাণী মহলানবিশের কাছে 

একটি পনর মেখেন । সেই পত্রের বিষয়বস্তর সঙ্গে আলোচ্য “নাটক” কবিতার 

নাদৃশ্তট আছে । যদিও এই কবিত|টি এ পত্রের তিন বছর পরে লেখা । প্রি 

কবির “পথে ও পথের প্রান্তে" গ্রন্থে সন্নিবেশিত হয়েছে । পত্রটিতে গছ্-পছ্যেবর 

তুলনামূলক বিচার করে তিনি বলেছেন_-“পছ্য জিনিসট] সমুদ্রের মতো--তার 

যা €বচিত্র্য ত। প্রধানত তরঙ্গের__কিস্তু গছ্যট। স্থলদৃহ্/ তাতে নানা মেজাজের 
কূপ আন। যায়-__অরণ্য পাহাড় মঞ্ুভূমি সমতল অসমতল প্রাস্তর কাস্তার 

ইত্যাদি ইত্যাদি ।-..স[হিত্যে পছ্যটাও প্রাচীন-_গছ্য ক্রমে ক্রমে জেগে উঠছে-_ 

তাকে ব্যবহ।র করা অধিকার করা সহজ নয়, সে তার আপন €বগে ভালিয়ে 

নিয়ে ঘায় না নিজের শক্তি প্রয়োগ করে তার উপর দিকে চলতে হয় ক্ষমতা 

অনুসারে সেই চলার বৈচিত্র্য কত তার ঠিক নেই, ধীরে চলা, ছুটে চলা, 

লাফিয়ে চলা, নেচে চল।, মার্চ করে চল। , তার পরে না চলাবুও কত আকার, 

কত রকমের শোওয়া! বসা দাড়ানো । বস্তত গছ্য রচনায় আত্মশক্তক্ির স্থতরাং 

আত্মপ্রকাশের ক্ষেত্র খুবই প্রশব্ত ।---"-" মনে রাখা দরকার ভাষা এখন সাবালক 
হয়েছে, ছন্দের কোলে চড়ে বেড়াতে তার লজ্জা! হবার কথা । ছন্দ বলতে 

£বাব্াবে বাধা ছন্দ ।”৯ 

“নাটক” কবিতার মধ্যে আমরা এরই প্রতিধ্বনি দেখতে পাই-- 

পদ্য হল সমুব্র, 
সাহিত্যের আদিযুগের স্যষ্টি। 

তার বৈচিজ্ধ্য ছন্দতবঙ্গে, 
কলকলোলে । 

গগ্য এল অনেক পরে । 
বাধা ছন্দের বাইরে জমালে আসর । 

স্থশ্ী-কুশ্রা। ভালোমন্দ তার আউিনায় এল 
ঠেলাঠেলি ক'রে । 

১, ববীজ্রনাথ, পথে ও পথের প্রান্তে € ১৯৫৬ ), পৃ. ৯৬-৯৭ 
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বাইরে থেকে এ ভাসিক্ে দেয় না শম্বোতের বেগে 

অস্তরে জাগাতে হয় ছন্দ 

গুরু লঘ্ঘু নানা ভঙ্গিতে । 

সেই গছ্যে লিখেছি আমার নাটক, 

এতে চিরকালের স্তন্ধত। আছে 

আর চলতি কালের চাঞ্চলা। 

এখানে গছ্য বলতে কবি গছ্য-ছন্দের কথই বলেছেন । এই কবিতা জঅন্বন্ধে একটি 

কথা বল। ঘায় যে, নাটকের কথা বলতে গিয্ে এখানে কবি গগ্যরীতিপ্ন কথাই! 

বেশি বলেছেন এতে কবিতাটির পার*পয বক্ষার ব্যাপারে ঈষৎ ক্র 

লক্ষিত হয় । 

“নূতন কাল” কবিতাটিতেও কবির নব্ধুগের কাব্যস্ষ্টির আঙ্গিকের এবং 

প্রবণতার টৈশিশ্ট্যই ধরা পড়েছে । জীবনের প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তির হিসাব সেরে 

কবি কাব্যজীবন থেকে বিদায় নেবার ইচ্ছা করেছিলেন, কিন্তু একালের 

আঙ্গিনায় তার কাব্য-প্রেয়পীকে দাড়িয়ে থাকতে দেখে তিনি আবার নৃতন 
করে কাব্য রচনা শুরু করলেন । গগছ্যরীতিবর কাব্য রচনাস্তে আত্মতৃপ্ত কবি 

দেখলেন তার প্রেয়সী চলে গেছেন পুরানো কালের সেই চিরস্তন গানের মধ্যে 
এবং তিনি নৃতনের ভিডে ধাক্ক। খেয়ে বেড়াচ্ছে ন_ 

এমন সময় পিছন কিরে দেখি, তুমি নেই । 

তুমি গেলে সেইথানেই 

যেখানে আমার পুরানো কাল অবগুস্তিত মুখে চলে গেল. 
ঘেখানে পুরাতনের গান বয়েছে চিরস্তন হয়ে । 

আর, একল। আমি আজও এই নতুনের ভিড়ে বেড়াই ধাক্কা থেয়ে? 

ঘেখানে আজ আছে কাল নেই । 

এখানে আমন কবির মনে নৃতন ও পুরাতনের মধ্যে একটি দ্বন্দ লক্ষ্য করতে 

পারি। 

“পত্র” কবিতাতে সেকাল ও একালের কাব্য-আম্বাদনের ক্ষেত্রে তারতম্যের 

কথ! বলা হয়েছে । কবিতা আজ মুক্িত হয়ে পাঠকের কাছে পরিবেশিত হয়, 
কবির আবেগময় আবৃত্তির মাধ্যমে নয় । এতে পাঠক ও কবির সম্পর্কে উত্তপ্ত. 

সান্গিধ্যে্স মাধুষ থাকে না। কিন্ত সেকালে কবির! কবিতা আবৃত্তি করতেন 
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আর পাঠক তা শুনতেন, একালের তুলনাক্স সেকালের কবিদের ভাগ্য 
ছিল ভাল। 

২. এই পধায়ে “বিশ্বশোক' ও “ফাক এই ছু» কবিতার উলেখ করা যায়। 

“বিশ্বশোক' কবিতায় রবীন্দ্রনাথ ব্যক্তিগত ছুঃখকে সকলের অগোচরে অহ 

করার কথা বলেছেন। কবির একমাত্র দৌহিত্র নীতীক্দ্রনাখ -২শে আবণ ১৩৩৯ 

সাল ( ৭ই আগ ১৯৩২ সাল ) জাশ্নানীতে মাব। ঘান । 'এই ঘটনাটিকে উপলক্ষ 

করেই ণব্শশোক' কবিতাটি রচিত । 

কবি ব্যক্তিগত ছুঃখস্মে বিশ্বের সামনে ভুলে ধরতে চান ন।। €ষ ব্যথা 

সকলের শান তারই বাণীরপ দিতে চন । নিজের শোককে তিনি বিশ্বজনীন 

শোকপ্রবাহের মধ্যে মাশক্ে দতে চান । তার সাহিত্যের মধ্য দিয়েই তিনি 

মানসিক ত্বন্তি পাবেন । নিজের বেদনাকে সর্জনীন করে তুললে তবেই 

মহৎ স্থষ্ি সম্ভব । শাই তান “লখনাকে বলেছেন __ 

আজকে অ।মি ভেকে বলি লেখনাকে-_ 

লঙ্জ। দিয়ে! না। 

কুল ছাপিয়ে উঠক তোমার দান । 

দাক্ষিণ্যে তোমার 

ঢাকা পড়ুক অস্তবালে 

আমার আপন ব্যথা । 

ক্রন্দন তার হাজার তানে মিলিয়ে দিয়ে। 

বিশাল বিশ্বক্ছরে । 

“্াক' কবিতাটি “বিশ্ব শোক' কবিতাটি রচনার দিনেই লেখা হয়। 

'বিশ্বশোক' কবিতায় কবির ঘে ছুঃখজয়ী মনোভাব দেখ। গিয়েছিল তা এখানে 
অনুপস্থিত, এখানে কবি মনকে ঘথোচিত পরিমাণে ভুলতে বলছেন ॥ কর্ভব্য- 

কর্মের বন্ধন থেকে মনকে কিছু পরিমাণে মুক্তি না দিলে জীবন ও প্রকৃতির 
সৌন্দর্য উপভোগে বাধা ঘটে । বার্ধক্যে কবি এই বিস্বৃতি, এই ফাকের কথ! 
বলেছেন, যা না থাকলে স্মৃতির ভারে জীবন ছুবহ হয়ে ওঠে । 

মাঝে মাঝে ভুলো, মাঝে মাঝে ফাঁক বিছিয়ে রেখে। জীবনে ; 
মনে রাখার মানহানি কোরে ন। 

তাকে ছুঃসহ করে । 
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৩. শেষ পর্ধায়ের কাব্যের একটি বিশিই লক্ষণ এই ভাবের কবিভাগুলিতে 

উপন্ফিত। সেটি হল সাধারণ মাহুষের স্থখ-ছুঃখ, আশা-নিরাশা, বেদনা- 

অভিমান সব কিছুকেই কবি কাব্যে মাদার আসন দিয়েছেন । “ছেলেটা”, 
“সহযাত্রী” «শেষদান', “বালক”, “কোমল গাক্ষার”, “সাধারণ মেয়ে”, “বাশি”, 

“একজন লোক”. “ভীরু”, “ঘরছাড়া”, অপরাধী", অস্থানে”ত পপত্রলেখা”» খ্যাতি”, 
উন্নতি” প্রভৃতি এই জাতীয় কবিতা । কবিতাগুলির বাস্তবধন্সিতা এবং | 

গাহ্যস্থরস এগুলিকে আরও আস্বাদ্য করে তুলেছে । 

“অপরাধী” কবিতায় “তিন” নামে একটি বালককে কবি ভালবাসেন তাই 

তাকে ছুষ্ট, বলে দেখেন, দোষী বলে দেখেন না। তার বুদ্ধি আছে, কিন্ত 
বিবেচনা নেই বলে সে পরিহাসের পাত্র সকলের কাছে । কবি তাকে দেখেন 

“কাছের থেকে, মাছৰ বলে, ভালোমন্দ পেরিয়ে)? 

“শেষ চিঠি” কবিতাটি সন্তানহারা পিতার মশ্রভেদী বেদনায় বিষণ্র । কন্তার 
স্বত্যুর পর পিতা তার শেষ চিঠি আবিষ্কার করেছে ঘাতে লেখ। _ 

তোমাকে দেখতে বড ডে। ইচ্ছে করছে 

আর কিছুই নেই । 

চিঠির এই স্বল্প ভাষণের মধা দিয়ে আমরা কবির মনের বেদনার গভীরতাঁকে 

অনুভব করতে পারি । 

“ছেড়া কাগজের ঝুড়ি” ও ক্যামেলিয়া'তে প্রেমের ব্যর্থতা ও নিয়তির 

পরিহাসের কাহিনী চিন্রিত হয়েছে | 

এই ভাব-পরধায়ের প্রতিটি কবিতাতেই সাধারণ মানুষের স্থখ-ছুঃখের প্রতি 

কবির গভীর সহান্ভূতির চিত্রটি ফুটে উঠেছে । 

৮. করেকটি কবিতায় কবির হীন প্রাণীদের প্রতি সহানুভূতি ও কৌতুহল 

প্রকাশিত হয়েছে । বনবাণী কাব্যগ্রস্থে ক্ষুদ্র প্রাণী ও বৃক্ষের প্রতি শ্রদ্ধা ও 

মধাদ। জ্ঞাপন দেখেছি । পুনশ্চ কাব্যেও সেই মমত্বোধ ও একাত্মতার পরিচয় 

পাওয়া যায় । এই ভাগের কবিতাশুলির মধ্যে কীটের সংসার' এবং "শালিখ' 

উল্লেখযোগ্য । “শালিখ', মাকড়সা”, পিঁপড়ে”, “নেডী কুকুর”, “গুববে পোকা” 

প্রভৃতিকে তিনি অসংকোচে কাব্যে স্থান দিয়েছেন । 'ছেলেট? কবিতায় 

একট নেড়ী কুকুরের ট্রাজেডির কথা আছে । “ছেড়া কাগজের ঝুড়ি? 

কবিতাতেও একটি কুকুরের কথা আছে । 

“্কীটের সংসার কবিতায় কবি ছুঃখ প্রকাশ করেছেন তে কীটের জীবনে র 
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সঙ্গে তার পরিচয় সম্পূর্ণ হল না । একদা কামিনী ফুলের ভালে কবি মাকড়সার 

বাসা দেখলেন । বাগানের পথের ধারে দেখলেন পিপড়ের বাসা । সমগ্র 

বিশ্বের পটভূমিকায় মানুষের সংসার দেখতে ছোটি। তবু তা ছোট নয়। 
তেমনি এই কীটের সংসার ভালো করে চোখে পড়ে না। তবু সমগ্র স্যস্টির 
কেজ্দে ওরা আছে । ওদের জীবনেও ভাবন! আছে, সমস্যা আছে, প্রয়োজন 

আছে, আছে দীর্ঘ ইতিহাস। ওরাও “ক্ষুধা-পিপাসা-জন্ম-মৃত্যুর অধীন। কিন্ত 
ওরা মানুষের ৌতুহলের নাইরে অবস্থান করছে । ওদের সঙ্গে কবিন এই 
অপরিচয় তার মনে বেদনার উদ্রেক করেছে ।__ 

কিন্ত এ মাকড়সার জগৎ বদ্ধ রইল চিবকাল 

আমার কাছে, 

এ পিপড়ের অস্তরের ঘবনিক। 

পডে রইল চিন্রদিন আমার সামনে, 

আমার স্থখে ছুঃখে ক্ষুন্ধ সংসারের ধারেই । 

৫. পুনশ্চ কাব্যগ্রন্থ যখন তিনি রচন। করছিলেন তথন দেশব্যাপী অস্পৃশ্তা 

দূরীকরণের তীব্র আন্দোলন শুরু হয়েছে । মহাত্মা গান্ধী এই আন্দোলনের 
পুরোভাগে থেকে এই আন্দোলন পরিচালনা করছেন । ব্বীন্দ্রনাথ এই সময়ই 
তার কালের ঘাত্রা” নাটিকাটি রচনা! করেন । “প্রথম পুজা, “রঙরেজিনি”, 
শুচি', প্সান সমাপন” “প্রেমের সোনা” ইত্যাদি এই শ্রেণীর কবিতা । 

“শুচি' কবিতাতে অস্পৃশ্ততাকে কটাক্ষ কর হয়েছে । এই কবিতাটি 

১৯৩২ সালের ১১ই ডিসেম্বর তারিখে লেখা ৷ এই সময়টির কিছু এতিহাসিক 
তা্পষ আছে যা ০শুচি' রচনার প্রেরণা জুগিয়েছে। ১৯৩৭ শ্রীষ্টান্দের শেষের 
দিকে দক্ষিণ ভারতের কোচিন বাজ্যে সকল শ্রেণীষ হিন্দুদের মন্দিরে 

প্রবেশাধিকার নিয়ে আন্দোলন গড়ে গঠে । বর্ণহিন্দুদের ব্যবহারের .গ্রতিবাদে 

কেলাপ্রন নামে একজন নেতা অনশন ধর্মঘট আরম্ভ করলে কবি বিশেষ উদ্িগ্ন 

হয়ে কোচিনের মহাব্নাজাকে একটি পত্র দেন ( ২র1 ডিসেম্বর, ১৯৩২ )। সকল 

হিন্দুদের জন্য মন্দিরের দ্বার যাতে উন্মুক্ত হয় সেই অনুরোধ তিনি জানিয়ে- 
ছিলেন । এর আগেই গান্ধীজী পুণার যারবেদা জেলে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী 

ম্যাকভোনান্ডের সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারানীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদের জন্য অনশন 

ধর্মঘট করেছিলেন এবং তার ফলেই হরিজনদের সঙ্গে বর্ণহিন্দুদের এতিহাসিক 
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পুণা চুক্তি সম্পাদিত হয়। এন পরে হব্সিজনের1 মন্দিরে প্রবেশের অধিকার 
লাভে আশান্বিত হয়ে উঠেছিলেন । 

এই অস্পৃশ্ঠতা সম্পর্কে কবি বিশেষ চিস্তিত হয়ে পড়েন । তান সামনে 

আর একটি সমন্যা দেখা দিয়েছিল তা হল হিন্দু-মুসলমানের মিলন-সমস্থা | 
এই উভয় সমস্যার আভাস পাওয় ষায় “শুচি' কবিতাক্গ রামানন্দ অস্পৃশ্য চগ্ডাল 
নাভাকে আলিঙ্গন করে বলেছেন ঘে তিনি অস্ত্রে মৃত ও অচেতন এবং তেই । 
জন্যই সই ম্বের সত্কারের জন্য তাকে তার প্রয়োজন । আবার তিনি 

মুসলমান £জাল1| কবীতের ₹গ% জড়িয়ে পরে বলেছেন তে, কবীরের হাতের 
শুচিবন্ত্র তার হৃদয়ের নগ্রতাকে দুর করবে 1 

রামানন্দ বললেন, “এতদিন “তামার সঙ্গ পাই নি বন্ধ, 

তাই অন্তরে আমি নশ্ব-_ 

চিত্ত অ।মার ধুলায় মলিন । 

আজ আমি পরব শুচিবন্ত্র তোমার হাতে । 

আমার লজ্জা যাবে দুর হয়ে ।? 
এখানে মূলগত ভাবটি হল অহংকার আমাদের শুভবুদ্ধি আছন্ন করে ঈশ্বরের 
সঙ্গে মিলনের পথে বাধা স্যষ্টি করে । এই পধায়ের অন্যান্য কবিতাগুলির 

মধ্যেও একই ভাব ব্যক্ত হয়েছে । 

৬. প্ুনশ্চ-এর কয়েকটি কবিতার মধ্যে কবির প্ররুতি চেতনার একটি 
বিশিষ্ট পরিচয় পাওয়া যায় । “খোঘ্াই”, “পুকুর ধারে", “বাসা, “দেখা”, "সুন্দর", 
প্ৰতি”, টির আয়োজন”, ণঁচ্ছেদ”, “শাক”, “পরুলা আশ্বিন", “কুন্দর” প্রভ়-ত 
এই অ্েণীর কবিতা । 

পুনশ্চ কাব্যগ্রশ্থে প্রকৃতি-বর্ণনা চিত্রধর্শময়, এখানে কবি বাস্তবের প্রতিত 

আনুগত্য দেখিয়েছেল । সোনার তরী প্রভৃতি পর্বের প্রকৃতি বর্ণনান্ন কবির 

রোমান্টিক কলনার চরম বিস্তার লক্ষ্য কর। যায় । সেখানে প্ররূতি অনেকটা 

কল্প-মায়াম় আচ্ছন্্র। কিন্তু প্ুনশ্চ-র প্ররুতি-চিত্রগুলিতে কল্পনার রঙ 

আরোপিত হয় নি তাই এগুলি কৃত্রিম ব। বর্ণনাতীত হয় নি। পদ্মার গাভীর্য 

এবং কোপাই নদীর শীর্ণ পারত সবই ঘাথ।র্ঘ্ের মহিমায় উজ্জল । (সানা 
তরী ইত্যাদি কাব্যের মত সমশ্র বিশ্ব-প্রক্ৃতির কেন্দ্রে সৌন্দর্যের অধিষ্ঠাত্রী 

দেবীর কল্পন। এখানে নেই । পুনশ্চ-এব প্রক্কতি-চিস্তায় কখনো! কখনো! কবি 
দার্শনিক হযে উঠেছেন । এখানে প্রক্কতি-বর্ণনাস কবির চিত্রকল্পগুলি লক্ষণীয় ! 
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স্থানে স্থানে কবি যেন চিত্রের মাঁলাক্স এক একটি প্রাকৃতিক পরিবেশকে 
অবিক্তভাবে তুলে ধরেছেন । 

“খোয়াই, কবিতায় কবি প্রকৃতির পটভূমিকাম্ম অতীত স্মৃতি অন্ধ্যান 
করেছেন । থোয়াই নদী পন্ম/র তুলনায় আভিজাত্যহীনা । কিন্তু এই নদীর 
বর্ণনায় কবির সহাঙ্ষভূতি ও সংনদনশীলত। প্রকাশ পেয়েছে । কবি নদীটির 
অকৃত্রিম জীবস্ত বর্ণনা দিয়েছেন । নদীটির সঙ্গে নিজের জীবনের ও কর্ষের 

সাধ্য আবিষ্কার করেছেন । প্রকৃতির এক বিচিত্র স্ষ্টি এই খোয়াই । খেলাচ্ছলে 

প্রকৃতি এখানে বর্ধাধারায় ছোট ছোট খেলার পাহাড় তৈরি করে । এই 
খেলাকে কবি ছোট বলে মানতে পাবেন নি। কারণ কোন বিশেষ মুহুর্তে 

তিনি এর “ক্ররুদ্রের প্রলয় ভ্রকুঞ্চনেকর মতে। মহিমাকে উপলব্ধি করেছেন ! 

বাল্যকাল থেকে এই খোয়াই প্রকৃতি-প্রমিক কবির লীলাক্ষেত্র-_ 

এসেছিস বালস্কালে । 

ওখানে গুহ।গহ্বরে 

বির ঝির্ ঝর্ণার ধারার 

রচনা করেছি মন-গড়া বহসাকথা, 

€খেলেছু কুড়ি সাজযে 
নিজন হুপুরবেলায় আপন-মনে একল। । 

কবি খোয়াই'-এব সঙ্গে নিজের জীবনের একট। মিল খুজে পেয়েছেন ॥। এর 

পটতূমিকাতেই তার জীবন নানাভাবে আবত্িত হয়েছে, তার মনে এক বিচিত্র 

অন্ুক্ৃতির উদ্দম হনেছে । 

তার পন অনেক দিন হল, 

পাথরের উপর নিব বরের মতো। 

আমার উপর দিয়ে 

বয়ে গেল অনেক বৎসর | 

রচনা করতে বসেছি একটা কাজের ব্ধপ 

এ আকাশের তলায় গাডামঘাটির ধারে, 

ছেলেবেলায় যেমন ব্রচনা করেছি 

স্মড়ির ছুর্গ | 

কবির জীবন শেষ হয়ে যাবে. তখনও কর্ষচাঞ্চল্য অক্ষুপ্ন থাকবে খোস্বাই-এর” 
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কিন্তু তার অস্তরে কোথাও হয়ত কবির জীবনের স্মৃতিচিহ্ন থাকবে এই চিন্তায় 
কবি শাস্তি অনুভব করেছেন । 

“পপুকুরধারে” কবিতায় কবি দোতলার জানল। দিয়ে পুকুরের একটি কোণ। ও 

তার চারিপাশের সৌন্দর্য উপভোগ করেন । 

তিনি এই চলিষ্ সৌন্দধধারায় অতীতের ছায়ার প্রতিফলন দেখেছেন । 
তাই “আধুনিকের বেড়ার ফাক দিয়ে দূরকালের কার একটি ছবি” তার মনে 
আসে । বিকেলের প্রৌটি আলোয্স পুকুরের রঙ বদলাম্, জলে বাতাবি “লবুব 

পাতার ছায়। কাপে । কির মন অতীতচারী হয়ে ওঠে । অতীতের কোন 
এক নারীর কথা! মনে আসে _স্সেহে প্রেমে কারুণ্যে সারল্যে ভরা সেই নারী । 

কবিতাটিতে রবীন্দ্রনাথের প্রক্কতি-প্রীতি গভীর তন্মসতার সঙ্গে ব্যক্ত 

হয়েছে । প্রকৃতির সঙ্গে একাত্মতা না ঘটলে এমনভাবে প্ররুতিকে আম্মস্থ 

কর! যায় না। 

'বাসা” কবিতাটির মধ্যে কবির প্ররুতি-প্রীতির উজ্জল নিদর্শন । প্রতিমা 

ঠাকুরের সঙ্গে স্টডভিও স্থাপন করা নিযে আলোচনা হয়েছিল । ময়ুরাক্ষী 

নদীর ধারে কবির কল্পনার ০সই স্ট,ডিয়োর বর্ণনা রয়েছে কবিতাটিতে । কিন্তু 

তার এই স্টুডিয়েো রচন। সাংসারিক কাজের চাপে কখনও বান্তবে পরিণত হব 
নি। তখু মধুরাক্ষী নদীর তাঁরে কবি একটি বাস। নির্ম/ণের বাসন। জানিয়েছেন 
কলনায় দেই বাসার ছবি একেছেন ॥। এই কবিতাটির সঙ্গে ১৯৩০ সালে 

প্রতিমা ঠাকুরকে লিখিত একটি পত্রের কিছু মিল আছে-_-“"থেকে থেকে মনে 

আসচে তোমার সেই স্টডিয়োর কথাটা, মষুরাক্ষী নদীর ধারে শালবনের ছায়া 

খোল। জানালার ক।ছে । -- -'বাইরের দিকে চেয়ে মনে পড়চে, আছি বালিনে 

বড়োলোক সেজে । বড়ো কথা বলতে হবে, বড়ো খ্যাতির বোঝা বয়ে চলতে 

হবে দিনের পর দিন ॥ জগৎজোড়া সব সমস্য! রয়েচে তর্জনী তুলে, তার জবাব 

চাই । ওদিকে ভারত সাগরের তীরে অপেক্ষা করে আছে বিশ্বভারতী-__তার 
অনেকে দাবি, অনেক দাম ; ভিক্ষা করতে হবে দেশে দেশাস্তরে । অতএব থাক 

আমার স্টভিয়ে। 1৮ 
কবিতাটির চিত্র-কল্পনায় রয়েছে বাস্তব রল। মধুরাক্ষী নদীতীরের বর্ণন। 

- যেখানে শালবন আর মহুয়ার তমশামেশি, পুবের দিকে খাড়া দাড়িয়ে থাকা 

'তালগাছট। সাকালের বাকা রোদ্ছুবে দেয়ালে চোরাই ছাক্সা ফেলে । নদীর 
ধার দিয়ে বাড মাটির পথ, কুড়চির ফুল ঝরে পড়ে পথে । বাতাবিলেবু-ফ্ুলে র 



কাব্য-পরিচিতি ৩৩৬৫ 

গন্ধ ভাসে বাতাসে, সজনে ফুলের ঝুরি দোলে হাওয়ায়, চামেলি লতিয়ে ওঠে 

বেড়াব গায়ে । আরও অসংখ্য চিত্রের মালা কবিতাটিতে । 

“বাসা কবিতাটিতে কবির ইচ্ছাকে কাব্যিক কল্পনাও বল! যেতে পাবে । 

মযুরাক্ষী নদীর তীরে সব কিছু ছেড়ে চলে যাওয়ার বাসনার মধ্যে কবির 
রোমান্টিক ভাব্নারই প্রকাশ হয়েছে । 

এ বাসা আমার হয় নি বাধা, হবেও না । 

মযুবাক্ষী নদী দেখিও নি কোনোদিন । 

ওর নামট। শুনি নে কান দিয়ে, 

নামটা দেখি চোখের উপরে-__ 

মনে হয় যেন ঘননীল মাথার অঞ্জন 

লাগে চোখের পাতায় । 

আর মনে হয়”__ 

আমার মন বসবে না আর কোথাও, 

সবকিছু থেকে ছুটি নিয়ে 

চলে তেতে চায় ভদাস প্রাণ 

মযুরাক্ষী নদীর ধারে । 
ময়রাক্ষী নদীর তীরের এই বাসপ। চিরকাল কবির কল্পলোকের বিষয় হয়ে 
থাকবে এবৎ সেইজন্য একে লাভ করার আকাভজ্ক। কবির চিরকাল থকবে। 

কবিতাটির শেষাংশেবর সঙ্গে ৬৬০):4-৮০১7]]-এল্স 2৮51769৮৮0৬ 55507 

কবিতাটির ভাবগত সাদৃশ্ঠ লক্ষ্য কর। যান । 
৭. "একজন তোক”, “তীর্ঘথযাত্রী”, 'চিরব্ূপের বাণী', “মানব পুত্র» "শিশুতীর্ঘ 

ও “শাপমোচন” এই ভাবধারার কবিতা । বিশ্ব-স্ষ্টি বুহস্য, মানবসতভ্ভার রহস্য, 

মানুষের আত্মন্মর্রপের যথার্থ পরিচয় প্রভৃতি দার্শনিক চিন্তা অধ্যাজ্ম রহস্যের 
উপলব্ধির কাব্যব্প এই কবিতাগুলিতে ॥ 

একজন লোক" কবিতাক্স ভাদ্র মাসের সক।লবেলাম্ম আধবুড়ো হিন্দুস্থানী 
একজন মান্ধবকে (দেখে কবির মনে হয়েছে যে জীবনে আমাতেন কত তোকে 

সঙ্গে দেখা হয়, কিস্ত আমরা পরস্পরের সত্য পরিচর় জানি না। সংসারের 

বাস্তবতায় পরস্পরের কাছে পরস্পরের একট। জাগতিক 'এয়োজনোডূত অস্তিত্ব- 

বোধ ও পরিচয় আছে । কিম্ত সমগ্র পরিচয়্টি একটি রহস্যে আবৃত; অখণ্ড 

দৃষ্টভঙ্গীতে দেখলে মানবীয় অস্ডিত্বচেতনায় একটি এক্যবোধ আছে । অসীমের 



শু৬ভ ববীকজ্দকাব্যের শেষ পধায় 

শপটত্ভূমিকায় “বিশ্বের শেষ রেখাতে যেখানে বস্তহার1 ছায়াছবির চলাচল |” 
০েখানে অপরিচিত লোকটিকে দেখে কর্বির মনে হয়েছে-_ 

“ওকে শুধু জানলুম - একজন লোক । 

ওর নাম নই, সংজ্ঞা নেই, বেদনা নেই, 

কিছুতে নেই কোনো দরকার, 

কেবল ভাঁটে-চলার পথে 

ভান্্রমসের সকাল তেলাস্স 

এক জন লোক । 

এবৎ পঞ্থিক-_ 

সেও আমায় গেছে দেখে 

তার জগতের পোঞডে। জমির “শষ লীম।নায়, 

যেপ|নক।র নীল কুমাশার মাঝে 

ক1র5 সঙ্গে সন্ব্দ দেহ কাগওও 

তেখানে আমি-একভলন লে।ক । 

পথিকের জগতে আছে তর খাুবু” মধনা, আলা পাবা মুদিদোকানদাপ, 

কাবুলিওয়াল।, কিন্তু অপরিচিত "আমি একজন লোক সম্পর্কে কান কৌতুহল 
নেই । 

“তীর্ঘঘাত্রী' কাঁবতাটি টি. এস. এাল্মটের *]097117৩১01 00০ 1৯753, 

কবিতার অন্বাদ । এর সঙ্গে এই কাব্যের “শিশু তীর্থ কবিতাটির ভাব্বস্তব ও 

পরিকল্পনার সাদৃশ্ট আছে । 
০বথেলহেমের এক অখ্যাত স্থানে মানবশ্েমিক যাশুব্রীঞ্ছের জন্ম হয়েছে । 

এই দেবশিশুকে দেখবার জন্য মানুষ ক্রেশ সহক।রে পথ পরিভ্রমণ করেছে-_এই 

পথপরিক্রমাই হচ্ছে তীর্ঘবাত্রা । তাীথে শা ছে দেখা গেল__পুরানে। যা কিছু, 

যা কিছু জীর্ণ ও অসত্য তার যেন মৃতু ঘটেছে, নবান জুন্ম নিচ্ছে, নৃতন গুত্যয় 
এবং আশা পুর[নোর পটিবতে আপন স্থান করে নিচ্ছে__ 

কিন্তু এই-ষে জন্ম এ বড় কঠোর, ৃ 
_. দ্বাকুণ এর যাতনা» ম্বত্যুর যতো, আমাদের স্বত্যুর মতোই । 

ভারা আপন দেশে অত্যন্ত জীবনযাত্রার মধ্যে ফিরে এল। কিন্তু পুরানো 

বিখিবিধানে বাধ। জীবনে আর শাস্তি পেল না। তারা উপলন্ধি করল মৃত্যুর 
ক্বীকৃদ্ভিতেই নবজন্স লাভ করার উপায় নিহিত ॥ 



কাব্া-পরিচিতি ৩৬৭ 

কবিতাটির মধ্য দিয়ে রবান্দ্রনাথের মানসিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। 
জীর্ণ পুব্রাতনকে সরিয়ে নবীনকে বরণ করার আগ্রহ, এমন কি ক্রেশ স্বীকার 

করার আদর্শকে রবীন্দ্রনাথ মনে-ঞ্াণে স্বীকার করতেন । তার এই পরিচয় 

অনেক স্থানেই পাওয়া যায় । 

“শিশুতার্থ' ও মানব পুত্রঁ কবিতা %।৯ ঘাস্তগরাহের জীবন ও বাণী অবলম্বনে 

লিখিত । 

'শিশুতার্থ রখান্দ্রন।খের একাট অত শ্রে্ গঞ্ভ-কতরিতা | ১৯৩০ সালের 

১১ই জুল[ই কবি বালিনে যান । ০সখান €ধেকে ড্রেসঠেন হগে তিনি মউনিক 

বান। এই সময়ে তান একাদন দক্ষিণ জারান্ির ০5৯1০২৮0159 ( খ্ঙ্ছের 

জীবনের নেব পবের আভনয় ) দেখবার জণঞ্ মিউনিক থেকে চলি মাইল 

পুরে অবস্থিত “9ওব।র আম্ম।রগাউ' (13914755005280) নামে একটি শ্রমে 

যান। নাটকের ওম, জান ৬লে9 তিনি সমস্ত দিন বসে এই আঙ্নস্ক 

দেখেন । এছ অভিনয় ত।কে গভারভাবে অভাবিত কবে এবং শ্রীষ্টের মহান 

আদর্শে উদ্বুদ্ধ হতে তান জার্ম।।নর প্রাসদ্ধ। উ্। কোম্পানীর ফিল্মের জন্ত নৃতন 

আ:শকে ইংদ্াজ10ত 221৩ 90]ণ বচন। করেন। সম্তবত অএহটিই কবির 

একমাত্র মূল ইংরেজা প্লচন।। শশ্তভাখ' এপহ বাহল। বপান্তর | 

(শশু তা [লাখত হয় ১৩৮ সালের আাবণ মাসে, [বচিত্রা-য় এটি ১৩৩৮ 
সলের ভাদ্র মাসে "সনাতন এন আহ ডত।ছ্যস্তৎ পুনর্ণব নামে 

প্রকাশিত হয় । 

পুথিবীব্যাপী বুদ্ধ, শাষণ ও অত্যাচারের মব্য খ্রাষ্ঠের মানবতা কবির 

চেতনাকে গভীরভাবে নাড়া দিয়েছিল । ১৩৩৮ সালে কানপুরে হিস্ু 

মুসলমানের মধ্যে দার্জা হয় । কলকাতা ও চট্ট গ্রামেও মুসলমানেরা হিন্দুদের 

উপর অত্যাচার করে । তখন গান্ধীজী সাম্প্রদায়িক শাস্তি স্থাপনের চেষ্ট। 

করেন? এই বৎসরের ভাদ্র যাসে তিনি বিলাতে তৃতীর গোলটেবিল বৈঠকে 

যোগ দিতে ঘান। দেশের সংম্প্রদায়িক সম্প্রাতিতে গান্ধাজার শ্রচেষ্টা কবির 

মনে শ্বীষ্ট্রের মানবধর্শকে নূতন করে মনে করিয়ে দের । তাছাড়া এই সময় 

বৌদ্ধিধর্মীবলম্বী জাপান চীনের কাছ থেকে মাঞ্চুরিয়া কেড়ে নিয়ে তাকে আক্রমণ 

করার জন্ত প্রস্তত হচ্ছিল । দেশে ও বিদেশে এই হিৎংসাত্মক আবহাওয়ার 

মধ্যে কবি শিশু মানবপুত্র ও নরদেবতা ব্ধপে একদ। পৃথিবীতে আবিভূত্তি 

শ্রীষ্টকে বিশেষভাবে বন্দনা করেছেন । মানবতার পুজাবীী রবীন্দ্রনাথ শ্রীষ্টকে 
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কোন বিশেষ ধর্মের প্রচারক হিসাবে দেখেন নি। তিনি তাকে সমগ্র 

মানবতার একজন পরিপুণ প্রতিনিধি বূপে দেখেছেন । 

গ্রীষ্টের নামের স্পষ্ট উলেখ এই কবিতায় না থাকলেও বিষয়টি ঘে তার 

জন্মসংক্রাস্ত এমন ইঙ্গিত কবিতার্টির কোনে। কোনো স্থানে বিশেষ করে শেষের 

দিকে পাওয়1 যায় । এদিক দিসে কবিতাটিকে মহাপুরুষের আবির্ভাবের পক 
বলা যাম। 

এই কবিতাটি একটি বিশিষ্ট কবিতা । চরম-আদর্শের জন্য মানবজাতির 

চিরস্তন যাত্রা ও নানা প্রতিকূল অবস্থার মধ্য দিয়ে সেই আদর্শের প্রতীক এক 
নবজাত শিশুর নিকট পৌছানো, বূপকছলে এই কবিতায় চিত্রিত হয়েছে । 

কল্পনার হুদূর বিস্তার এবৎ ভাবোদক্দীপক শব্দচক্সন প্রয়োগের ফলে কবিতাটি 
অসামান্য হযে উঠেছে । 

স্ষ্টির আদি যুগ থেকে মানুষ তার পশুস্বভাবজ শক্তির উপর নির্ভর করে 
বসবাস করেছে । কিন্ত মান্ছষের উদ্দেশ চর্ম আদর্শ লাভ | 

মান্ষ চিরকাল চরম আদর্শের অভিযানে চলেছে, তার লক্ষ্য আজ্মন্বব্ূপের 

এবং অন্তরস্থিত নিত্য-মাঁনবকে উপলন্ধি। এই আদর্শে উত্তরণের পথে মানুষের 

ইন্দিয়জ প্রবৃত্তি ও পশুশক্তি বাধা হয়ে আছে । তার অন্তরস্থিত নিত্য-মানবের 

অবস্ফিতিতে সাধারণ মানুষ অচেতন, সন্দিহান তাই সে বারেবারেই আদর্শকে 

অস্বীকার করে আদর্শকে লাভের পথ থেকে দূরে সবে আসে । যুগে যুগে 

এই মানুষের মধ্যেই মহামানব ও তত্বজ্ঞানীর আবিভাব হয়। তার! বলেন 

মান্থষের বাহাক-বূপই সব নয় , সে মহান, সে চিরস্তন । সংসারের আবিলতায় 

তার দৃষ্টি আচ্ছন্ন হলেও সে আলোক-সদ্ধানী । প্রথমে অজ্ঞ, তার মহাপুক্ুষের 
কথায় বিশ্বাস স্থাপন করতে পারে না, এসবই প্রবঞ্চনা বলে মনে হয়। 

তারপর তাদের মনের অন্ধকার সরে যায় । তাদের বিবেক জেগে ওঠে। 

সাধুর নেতৃত্বে তারা সার্থকতার তীর্ঘে ঘাত্রা করে + বিভিন্ন লোক বিভিন্ন 
অবস্থার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয় ( কেউ সাধুর অস্গগত, কেউ অবিশ্বাসী, কেউ 

আবার বিরুত ব্যাখ্যাকারী ।? নিজেদের ছুবলতার জন্য তারা আদর্শ লাভের 
পথে বাধা পায় । তখন তারা অবিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে তাদের মহান নেতাকে 

হত্যা করে । এইভাবে যুগে ফুগে ধারা মানুষকে সার্থকতার পথে অগ্রসর 

করানোর জন্তা আবিভূত হন তান্রাই মাহুষের হাতে নিধাতন ভোগ করেন। 

তাদের মৃত্যুর পর তাদের আদশই মান্ষষকে পথ €দখায় । ক্রমে মানুষ আদর্শের 
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সন্ধান পায় অন্তরস্থিত নিতামানঝকে দর্শন করে । ঘেই চিরমানব শিশুর 

মতই জুভ্র নির্মল পবিত্র । শিশুই সেই চিরস্তন নিত্য-মানবের প্রতীক । এই 

শিশু-সন্দশশনেই মাছষ জীবনের চরম আদর্শকে দর্শন করে । 
এই কবিতাটির ন্ধূপককে একটু অন্তভাবেও ব্যাখ্যা কর যায় । একে 

আত্মেপলন্ধির রূপক ছাড়াও পুথিবীতে মহ।পুপ্গষের আবধিভাবের রূপক বল। 
বয় । যখন দেশে ও সমাজে অন্যায় দেখা দেয়, অধম ও অসত্য প্রভাব বিস্তার 

করে তখনই হয় মহাপুরুষের জম্ম । এরা সকলেই শিশুরূপে আবিভূত হন। 

এই শিশুর আবিভাবেই পৃথিবীতে নবধুগেঞ্ স্থচন। হুয়, মানুষের অবনত মঙ্চস্ব্ত্ব 

অ।পন মহিমা কিরে পায় । 

৮. পুনশ্চ-এর কয়েকটি *বিতায় রবীন্দ্রনাথের বাল্যকালের স্বতির আবেশ 

লক্ষ্য করা করা যান ॥ “তীর্থ যাত্রা, “বালক”, পুকুর ধারে, প্রভৃতি কবিতায় 

চিরন্তন সৌন্দময-সাধনাব প্রকাশ দেখা গেলেও স্থানে স্থানে কবির স্বতি-অচ্ষধ্যান 

লম্ষ্য করা যায় । 

৯. এই জাতীয় 'প্রতিটি কিতা কেন্দে একটি কাহিনী আছে। 
“অপরাধী', লেট", “সহয[ত্রা', 'শেষ চিঠি, “বালক', “ছে ডা কাগজের ঝুড়ি, 

“ক্যামেলিয়া”, “সাধারণ মেয়ে?» “প্রথম পুজাত প্রভৃতি এহ ধারার অন্তর্গত । 

কোন কোন কবিতায় তিনি চঞ্চল বালকের কথা বলেছেন অপুব ভালবাস। ও 

সহানুভূতির সঙ্গে; আবার কোথাণ্ড তিনি প্রেমের ব্যর্থতা 

বিড়ম্বনার কথা বলেছেন । এই কবি ওলি 

সমৃদ্ধ । 

ও নিয়তির 

না” স্ল5ল ও কাব্যসোন্দষে 

পুবোক্ত ্রণী বিভাগের মধ্যে কোন কোন কবিতাকে ছুহ বা ততোধিক 

অণীর মধ্যে স্থাপন করা হয়েছে । কারণ এ ছুই ব। ততোধিক প্রবণতা কোন 

কোন কবিতায় লক্ষ্য করা ঘায়। এই পধায়বিশাগ মূলতঃ ভাব ও প্রবণতা 

অন্কস।লেউ করা হয়েছে । 

[বিচিত্রিত। 

বিশিষ্ট বাঙালী চিত্রশিল্পীদের আকা এবং স্বন্গং রবীন্দ্রনাথের আকা প্রাক 
সাতখান! ভবির সংগ্রহ এবং সেগুলিকে নিয্মে রচিত কবিতাগুলিই বিচিন্রিতা-র- 
বিষয়বস্ত । গ্রশ্থের প্রথমে বিচিত্রিতা নামে চিত্রটি রবীন্দ্রনাথের আকা । 

গ্রন্থের ভূমিকাতে ববীন্নাথ লিখেছেন__“পঞ্চাশ বছরের কিশোর গুণী 

রবীন্দ্রকা ব্য-_-২৪ 
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নন্দলাল বন্থুর প্রতি সত্তর বছরের প্রবীণ যুব! রবীন্দ্রনাথের আশীর্ভতাষণ 1” এই 

গ্রস্থাটি শিল্পী নন্দলাল বস্থকে উৎসর্গ কব? হয়েছে । 

কতকগুলি চিজ্রকে উপলক্ষ কনে কবির ভাব এবং কল্পনা আত্মপ্রকাশ 

করেছে । তাই তার কবি-মানসের কোন বিশিষ্ট অবস্থার পরিচয় দেয় না 

গ্রন্থটি । এর মধ্যে বিচ্ছিন্ন ভাব ও কল্পনা প্রকাশিত হয়েছে । কবিতাগুলি 
বিভিন্ন ছন্দে রচিত এবং এর মব্যে কবি অন্তযযমিল বজায় রেখেছেন ॥। ভাবের 

দিক থেকে এর] মহুয়া ও পরিশেষের সমগোত্র । “বধু”, “ভীরু", “ছায়াসঙ্ষিনী”, 
প্রস্ততি কবিতায় কবির ভাব ও কল্পনার অপূর্ব প্রকাশ । “কন্যা বিদায়' (এবং 

“বিদায়' চিত্র-নিরপেক্ষ সংর্ক কবিতা । গগনেন্দ্রনাথের আক ছবি শুলিই শি 

কল্পনাকে বিশেষভাবে উদত্রিক্ত করেছে । 

শেষ সপ্তক 

রবীন্দ্রনাথের ৭৪তম জন্মদিনে ২ওশৈ বৈশাশ ১৩০২ শষ সপ্তক কাবা প্রকাশিত 

হয্স। -৯৩৫ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে উত্তর ভারত কে প্রত্যাবর্তন করে কাঁৰ 

ছুই মাসের মধ্যে শেষ সম্তুক-এর কবিতাগুলি রচনা করেন । এর মধ্যে 

কতকগুলি কবিত কবির পুরাতন ১২টি গদ্য-কবিতার নুতন বূপ এবং অন্য 

কয়েকটি কবিতা তার পূর্বের ৭টি পত্রের নৃতন কাব্যমূতি। স্ৃতরাৎ এই 
গ্রশ্থের ৪৬টি কবিতার মধ্যে ২৭টি মাটামু্টি নূতন কবিতা । 

শেষ সন্তককে গদা-ছন্দে রচিত কাব্যগ্রস্থগুলির মধ্যে শ্রেষ্ট বল যায় । এই 

কাবে;র মধ্যে কবি-মানসের একটি বিশিষ্ট পরিচয় আছে । রবীন্দ্রনাথের জীবন- 

সায়াহের দার্শনিকতা ও আধ্যাত্মিকতা এই শেষ সগ্তক-এ বিশেষভাবে 

প্রকাশিত । এখানে কবি জগত ও জীবনের স্বরূপ উপলন্ধষির মাধ্যমে ঈশ্বরকে 

উপলব্ধি করেছেন । আপন আত্ম কবি ঈশ্বরের অনন্ত-স্বর্ূপের প্রতিকলনকে 

অচ্কভব করার চেষ্টা করেছেন । মানবের আজ্মাকে কবি বিশ্বাহ্মাব্ সঙ্গে যুক্ত 

করে দেখেছেন । এখানে কবি আত্মার স্বর্ূপসন্ধানে ব্যাপৃত । রবীন্দ্রনাথের 

দার্শনিক মনন শেষ সপ্তক-এ এসে প্রথম পুণতা পেয়েছে । এর আগে পধস্ত 
কবি বিশ্বজগতের সৌন্দর্যের মধ্যেই অসীমের লীলা! আস্বাদ করেছেন, এখানে 
কবি আপন মানসলোকে সেই অসীমনে উপলন্ধি করেছেন । মৃত্যুর সম্ভাবন। 
বৃদ্ধ কবিকে জীবলপ্রেমী ও ম্বৃতিচারী করে তুলেছে । মৃত্যুর সন্গিকটে দীড়িয়ে 
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বৃদ্ধ কবি জীবনের আঅমরতা ও চিব্রস্তনতাকে 'অন্ভব করেছেন । তাই এই 
কাব্যে বেদনার মধ্য দিয়েও আনন্দ ও মুক্তির স্থর শোনা যাম। 

শেষ সপ্তক-এর কতিতাগুলির মধ্যেও কম্সেকটি ভাগ লক্ষ্য কর। হ্যায় । ১. 
আখ্যান ও জীবনীমূলক কবিতা । ২. প্রেমমূলক কবিতা । ৩. নিঙর্গ 
স্বন্ধীয় কবিতা। ৪. ব্যক্তিগত জীবন বিশ্লেষণমূলক কবিতা । «. জীবন, 
স্বত্যু, মানব ও প্রকৃতি বিষয়ক দার্শনিক ভাবমূলক কবিতা | ৬. গছ্য-কবিতার 
রীতি-বিষদক কবিতা । 

১. এই গ্রন্থের বন্তিশ, তেব্ত্রিশ এবং বিয়াল্িশ সংখ্যক কবিতা এই ধারার 
অন্তর্গত । 

বাত্রশ সংখ্যক কবিতায় বুড়ো মোহন সর্দারের মুখ দিয়ে বদ্বু ভাকাতের 
গল্প শুনিয়েছেন। যুগ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এই গল্পগুলির উপভোগের 

রোমাঞ্চকর পরিবেশেরও পরিবর্তন হয়েছে । এখন ছেলের! মিটমিটে 

প্রদীপের আলোয় ছাম্াচ্ছন্ন সন্ধ্যায় নয়, বিছ্যতের প্রথর আলোয় খবরের 
কাগজে ভাকাতের গল্প পড়ে । 

তেত্রিশ সংখ্যক কবিতায় নেহাল সিং নামে একটি শিখ বালকের অসামান্ত 

সত্যপ্রীভি দেখানে! হযেছে । এই বালকের কাছে জীবন অপেক্ষ! সত্য 

অধিকতর ব্রণীয় । 

বিয়্ালিশ সংখ্যক কবিতায় কবি পণ্ডিত ও ব্রস্ক চার্চন্দ্র দত্তর জীবন এবং 

সেই সঙ্গে সাহিত্য সম্বন্ধীয় কয়েকটি কথা বলেছেন । 

২. এএক, ছুই, তিন, চোদ্দ, একতভ্ত্রিশ, সীাইত্রিশ এবং আটজ্িশ সংখ্যক 

কবিতাকে এই ভাগে স্থাপন কর। যায় । 

এক সংখ্যক কবিতায় কবি বলেছেন যে প্রেমিকা যখন কাছে থাকে তখন 

তার প্রেমকে যথার্থূপে উপলব্ধি কর যায় না। জীবনের বিচির ঘটনার মধ্য 
দিয়ে প্রেম-স্থৃতি সম্ভায় মিশে যায় । তাই প্রেমিকা যখন দূরে চলে যায় ব। 

অপ্রাপণীয়! হয় তখন সেই অনায়াসলভ্য প্রেমের স্বতি চৈতন্ত-লোকে জেগে 
ওঠে । তাই তাকে হারিয়ে আবার প্রেমের মধ্য দিয়ে ফিরে পাওয়া! যায়। 

-বদনার মুল্যেই প্রেম সার্থক হয়ে ওঠে । কবিতাটির শেষ ছুই পডক্তিতে সেই 

কথাই বল হয়েছে-_ 

তোমার €প্রমের দাম দেওয়! হল বেদনায়, 

হারিয়ে তাই পেলেম তোমায় পূর্ণ করে । 
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আটন্হিশ সংখ্যক কবিতাটিতে রবীন্দ্রনাথের একটি বিশিষ্ট মনোভাবের প্রকাশ 
ঘটেছে । “মঘদূত'কে অবলম্বন করে কবি অনেক গছ্য ও কবিতা রচন। 
করেছেন । যক্ষ একদিন তার প্রিয়ার ঘনিষ্ঠ সানিধ্যে প্রেমের সার্থকতা 

খুজেছিল । কিন্ত ঘে প্রেম সংসারে ক্ষুদ্র সীমায় যুগলের উত্সবে আবদ্ধ তা 

অসম্পূর্ণ। যখন তার সক্গীর্ণতার বেড় ভেঙে যায় তখন সে বিশ্বের মাঝখানে 
পূর্ণরূপে দেখা দেয় । যক্ষের মতো! বিরহী প্রেমিক নিজের অন্তরে প্প্িয়ার 
রসমৃক্তি রচন1 করে তাকে বিশ্বের আনন্দের মশে। স্থাপন করে । বিরহ-বেদনার 
নির্খল প্রবাহে প্রেমিকের অস্তর শুদ্ধ হছে যাস, তে কবি হয়ে ওঠে - 

সেদিন অশ্রধৌত সৌম্য বিষাদের 

দাক্ষ। পেলে তু, 

নিজের অন্তন্-আডিনায় 

গড়ে ভুললে অপুব মৃতিখানি 
ত্বগীয় গরিমায় কাক্জিখশতী | 

যে ছিল নিভৃত ঘরের সঙ্গিনী 
তার রসরূপটিকে আসন দলে 

অনন্ভেক আনন্দমন্দিবে 

ছন্দের শঙ্খ বাজিয়ে । 

৩. এই গ্রন্থের চার, পচ, এগার» তেইশ, ছাক্বিশ, সাতাশ, আঠাশ, 

ছত্রিশ ও চুয়ালিশ সংখ্যক কবিতা এই শ্রেণীর । 

চার সংখ্যক কবিতায় কবি জীবন €গাধুলিতে যৌবনশেষের আবেশ ও 

আ1বিবলতা কাটিয়ে সুস্পঞ্টের মধ্যে জেগে উঠতে চাইছেন । তার অলস মন 

নিসর্গ প্রকৃতির সংস্পর্শে শুভ্র আলোর প্রাঞ্ডলতায় বের হয়ে আসবে । তিনি 

প্রকৃতির মধ্যে চিরন্তন প্রাণপ্রবাহকে অন্তভব করেছেন । বিশ্বধারার সঙ্জে 

আপনাকে যুক্ত করে । প্রকৃতির নানা ব্ধপের মধ্যে নিজেকে মিশিয়ে অনস্ত 

প্রাণপ্রবাহে আপনাকে নিমজ্জিত করতে চাইছেন । এই বিশাল বিশধারার 

সঙ্গে তান জীবন-চেতনাও ভেসে যাবে “চিন্তাহীন, তর্কহীন, শাক্সহীন ম্ৃত্যু- 
মহাসাগর সঙ্গমে । নিসর্গ ধারার সঙ্গে নিজের প্রাণপ্রবাহকে যুক্ত করলে 

পরম শাস্তি ও দিব্য দৃষ্টি লাভ করবেন । 
পাচ সংখ্যক কবিতাষ কবি বলেছেন প্রকৃতির সঙ্গে যোগেই মনে সতেজতা। 

এবং আনন্দ বুদ্ধি পায় । জীবন-সায্স়াহ্যে কবি বিশ্বনিসর্গের কাছে নিজেকে: 
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ব্যাপ্ত করে দিব্য দৃষ্টি লাভ করবেন এবং তার ছ্ারাই তার সত্তার পরিপূর্ণ 

পরিচন্স অবারিত হবে__ 

বহু বিচিত্রের কারুকলাম় চিত্রিত 

এই আমার সমগ্র সত। 

তার সমস্ত সঞ্চয় সমত্ত পরিচয় নিয়ে 

কানে যুগে কি কোনে। দিব্যদৃষ্টির সম্মুখে 

পরিপুর্ণ অবারিত হবে । 

প্ররুতির মধ্যে ঘেমন প্রকাশের ব্যাকুলত। আছে ০েমনি কবি তার 

জণবনের স্বরূপ প্রকাশের আকাভজ্ষা জানিয়েছেন । কবির মতে নিসর্গের সঙজে 

যোগাযোগের ফলেই মানুষ সত্য দৃষ্টির অধিকারী হয় এবং এর দ্বারাই দে আপন 

সত্তার পরিপুর্ণ স্ববূপকে উপলব্ধি করে । 

চুয়|ল্লিশ সংখ্যক কবিতায় কবির নিসর্গ প্রীতির এক চুড়াস্ত নিদর্শন দেখা 

যায় । এখানে প্রক তর সঙ্গে কবির গভীর একাত্মতার বোধটি প্রক/শ পেসেছে । 

কবিতাটি শান্তিনিকেতনে কবির মাটির ঘর শ্যামলী সম্পর্কে লেখা । বাংল৷ 

দেশের মাটির রঙ শ্যামল । মাটির ঘর শ্ট/মলী যখন ভেঙে পড়বে-_তখন মাটির 
সঙ্গেই সে মিশে ঘাবে । দে হবে ঘুমিয়ে পড়ার মতে।, মাটির কোলে মিশবে 
মাটি । হে মাটিতে শ্/।/মলী তরি হয়েছে সেই মাটিই সমস্ত বেদনা ও কলক্ককে 

আপনার মধ্যে ধারণ করে । সব বিকার বিদ্রপকে এই মাটিই দুর্বাদল দিয়ে 

ঢেকে রাখে এবং এর মধ্যে “শত এত শতাব্দীর রক্তলোলুপ হিৎন্্ নিখোষ” স্তব্ধ 

হয়ে আছে । মাটির মতো শ্যামল স্সিদধ বলেই তিনি বাংলা দেশের মেয়েকে 

ভালোবেসেছেন । বাংল। দেশের মেয়ের মধ্যে আছে “মাটির শ্টামল অঞ্জন” ও 

“কচি ধানের চিকন আভা" । তাদের 'কালে। চোখের করুণ মাধুরীর উপমা 

দেখা যায় এই “মাটির দিগন্তে নীল বন সীমায় গোধূলির শেষ আলোটিব 

নিষীলনে” । এই মাটি কবিকে চিরদিন আকর্ষণ করেছে । তিনি মাটির সঙ্গে 
নিজের ঘনিষ্ট সম্পর্ক অন্কভব করেছেন । তিনি বুঝেছেন এই মাটির মধ্যেই 
মুক্তি ও নবজীবনের আশ্বাস নিহিত-_ 

আজ আমি তোমার ডাকে 

ধর] দিয়েছি শেষ বেলায় । 

এসেছি তোমার ক্ষমান্সিফধ বুকের কাছে, 
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যেখানে একদিন রেখেছিলে অহলযাকে 

নবদূরবাশ্ঠামলের 

করুণ পদস্পর্শে 

চরম মুক্তি-জাগরণের প্রতীক্ষায়, 

নবজীবনের বিস্মিত প্রভাতে । 

এই কবিতাটি সম্পর্কে শ্রীকৃমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন-__“বার্ধক্যের শেষ 

সীমায় কবি তাহার কলনার দুঃসাহসিক অভিমান সংযত করিয়া তাহার এই 

স্বত্তিকা-প্রীতিকে প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার মধ্যে সীমাবদ্ধ করিয়াছেন । ও 

ঘরের মব্যে এক ন্মেহশীতল, সনাতন বিশ্ববিধানের সহিত সামপ্রশ্তশীল, ক্ষমা 

ও বিস্বতির ব্যঞুনায় লিদ্ধ বাংলাদেশের প্রকৃতি ও নারী জাতির শ্টামল মাধুর্ষের 

প্রতীক আশ্রয়স্থল আবিষ্কার করিয়াছেন ।৮১ 

৪. এই ধারার কবিতাগুলি হল ছয়, পনের, ষোল, উনিশ, উনিশ, ত্রিশ, 

একচলিশ, ততেতাল্লিশ; পক্ষতাজিশ এবং ছেচল্লিশ । 

ছয় সংখাক কবিতায় কবি জীবন গোধূলির ঘাটে এসে বিগত জীবনের 
হিসাব করেছেন । কবি এখন অনুভব করছেন যে, বিগত দিনের সাহিত্য ও 

প্রেমের সাধনায় যখার্থ সার্থকতা ভূলে শুধু কঠিন অভ্য।(সের বন্ধনে আবদ্ধ 
ছিলেন । আজ আর তার কোনো মূলা নেই । আজ সামনে পথের শেষ; 
তাই পাথেয়েরও আর কোন প্রয়োজন নেই । মিলন-শয্যার প্রদীপ আজ 

অন্তমিত, ভোরের অিলায় যে বাশি বেজেছিল, রাতের শেষ প্রহরে তার শেষ 

স্থরুটি থেমে ঘাবে । কিস্তভ জীবনের সব সঞ্চয় বিস্থৃতির তলে লুপ্ত হলেও তার 

প্রেমান্থতূতির স্মত্তিদীপ্ট মুহ্র্তগুলি যেন মান্ছষের ধ্যানের মধ্যে বেচে থাকে, 
এই তার কামনা । তিনি “আলোর প্রেমিক ও প্রাণলীলার উপাসক । তাই 

কোন বেদনার ছায়া ফেলে তিনি এই পৃথিবী থেকে বিদায় নেবেন না। ধুলোর 
উদাসীন বেদীর সামনে ধুলোর মধ্যেই নিজের ব্যক্তি সত্তার দাবিকে তিনি 
নিঃশেষ করে দিতে চান । 

পনের সংখ্যক কবিতা-পত্রটি শ্রীমতী বাণী দেবীকে লিখিত । এখানে কবি 

তার চিত্রের ব্যাখ্যা করেছেন । কবির ছবি আকা শুরু হয় মোটামুটিভাবে 
১৯২৬ সালে । 

এথানে কবির মতে দূরত্ব বলে যে জিনিস তা স্বন্দর। আবার সুন্দরের 

১. ড. শ্রীকুমার বন্দোপাধ্যায়, বাংল লাহিতনাব নথ? (১৯৪৭ ), পৃ. ২২২ 
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মধ্যে দুরত্ব । তাই্থন্দর পরিচয়ের সীমান্ন মধ্যে থেকেও অমস্ত লীম।কে 
অতিক্রম করে । প্রয়োজনের সঙ্জে থেকেও সে আলাদ।, প্রতিদিনের হালেও 

সে চিরকালের । আকাশের মধ্যে দুরত্ব আছে বলেই তা স্থন্দর। কবি তার 
কাব্যে ও চিত্রে এই দূরকে নিয়েই খেলা করেন। এদের মধ্যেই তিনি শাস্তি, 
অমরতা ও মুক্তি লাভ করেন। দুর অর্থে কবি এখানে অসীমকেই বুবিয়েছেন । 
ছবি কোনে! সংবাদ দেয় না, সে নিজেখ্ই সংবাদ নিজে । জগতে নানা পের 

খেলা, সেই সঙ্গে কবির ছবিও এক একটি দূপ। সে অজানা থেকে জানার 
মধ্যে বেরিয়ে আসে । তে কোনো কিছুর প্রতিরূপ নয় । এতদিন কবি 
কাব্যস্যটির জন্য ধ্বনির অন্বেষণ করেছেন । এখন তিনি চিত্ররচনার জন্য 

বেখার বিশ্বে চোখ মেলে দেখছেন । কবির দেখা ও তার স্ঙ্ি এক হয়েছে 

বলেই তিতনি চিত্রকর । 

তোল সংখ্যক কবিতাটিতেও চিত্রের স্বরূপ প্রকাশ করেছেন । এখানে 

কবি কাব্যের সঙ্গে চিজ্রের পার্থক্য নির্দেশ করেছেন 1 

কখ। ধনী ঘন্ের মেয়ে, 
অখ আনে সর্দে করে, 

মুখরার মন ব্বাথতেত চিত্ত করতে হয়াবস্তর | 
রেখা অ প্রগল্ভ 1” অর্থহালা, 

তার সঙ্গে আমার তে ব্যবহার সবই নিরর্থক | 

তেতাল্িশ সংখ্যক কবিতায় কবি তার ৭৪তম জন্মোৎ্সবের স্মরণে অমি 

চক্রবর্তাীকে লিখিত এক পত্রে নিজের জীবনকে অস্তরঙ্গভাবে পর্যালোচন। করে 

দেখেছেন । নানা বয়সের “ছেটে| ছোটে জন্মম্বতুযুর সীমানায়, জীবনের ঘে 

বিভিন্ন পরিচয় প্রকাশিত হয়েছে তাই তিনি এই কবিতায় বলেছেন । বাল্য, 

যৌবন, প্রৌঢত্ব ও বার্ধক্যের “নানা রবীন্দ্রনাথের একখানি পরিচয় মাল্য-গাখা। 

হয়েছে । তিনি অচ্ছভব করেছেন জীবনের অনেক কিছু অসম্পূর্ণতা ও অস্বীকৃতি 

রয়ে গেছে । মানুষের শ্রদ্ধা, ভালোবাসা ও ক্ষমার মধ্যে প্রতিফলিত তার হে 

পরিচয়, সেই পরিচয়ই মহাকালের সামগ্রী হয়ে উঠবে । কিস্তু এখন তিনি 
সকল পরিচয়ের হাত থেকে মুক্তি কামনা করছেন । জীবনের নানা স্থর এক 
চরম সংগীতের গভীরতায় মিলিয়ে দিতে চাইছেন-__ 

তার পরে দাও আমাকে ছুটি 
জীবনের কালো-সাদা-্থজ্েগাথা 

সকল পরিচয়ের অক্জর।লে, 



রবীন্দ্রকাবোর শেষ পর্যায় 

নির্জন নামহীন নিভৃতে, 
নানা সবরের নানা তারের যন্ধে 

ক্র মিলিয়ে নিতে দাও 

এক চরম সংগীতের গভীরভায় । 

৫. সাত, আট, নয়, দশ, বার, তের, সতের, আঠার, একুশ, ব্বাইশ, 

চেভ্রিশ, পরয়ন্ত্রিয়, উনচল্লিশ এবং চল্িশ সংখ্যক কবিতাগুলিকে এই গুচ্ছের 

অন্তভুত্ত করা যায় । 

সাত সংখ্যক কবিতায় মহাবিশ্ব সম্পর্কে কবির ধারণাকে উপলন্ধি করা 

ঘায়। কবি বিশ্বের স্থ্টি ও ধ্বংসের বিরাট ও বিচিত্র লীলাকে অন্থভব 

করেছেন। স্থষ্টি ও ধ্বংস, জন্ম ও মৃত্যুর কেন্দ্রে মহাকাল নিরাসক্ত অবস্থায় 

অবিচলিত আনন্দে বিরাজ করছেন । সখানে কবি আশ্রয় চেয়েছেন__ 

হে নিম, দাও আমাকে তোমার এ সন্ত্যাসের দীক্ষা । 

জীবন আর ম্বৃতুয, পাওষ1 আর হারানোর মাঝখানে 
যেখানে আছে অক্ষুন্ধ শাস্তি 

সেই স্ষ্টি-হোমাস্সিশিখার অন্তবতম 

শ্ভিমিত নিভভতে 

দাও আমাকে আশ্রসস । 

নয় সংখ্যক কবিতায় কবি মানবসত্ত/র অগম্যতা ও অবোধ্যতার কথা 

বলেহ্কেন। মানবসত্ত। দূরধিগম্য ; €স রহন্তে আবৃত । এই সত্তার অতি 
সামান্তই আমরা জানতে পারি। মানবজীবনের এক দিক সাংসারিক 

বাস্তবতার মধ্যে স্পষ্ট এবং অপরদিক স্বপ্রমায়ায় আচ্ছন্ন । এখন কবির প্রশ্ব__ 

এই অপরিণত অপ্রকাশিত আমি-_ 

এ কার জন্যে, এ কিসের জন্তে ॥ 

শেষে কবি বুঝতে পেরেছেন ঘে মানবসভ্তার প্রকৃত স্বূপের সমস্তটা উদঘাটনে 
ল্রষ্টার নিষেধ আছে । বিধাতার অভিপ্রায়েই মানবসত্তা অজানার তেরের 

মধ্যে আছে । 

একুশ সংখ্যক কবিতা কবি বলেছেন যে মহাকাল ও মহাকাশের 

পটভূমিকায় জ্যোতিক্ষগুলির অস্তিত্ব ক্ষণস্থায়ী, তার1 অচিবে স্ৃত্যুর মধ্যে অদৃশ্থয 
হবে। এই জ্যোতিফগুলিক উদয় ও বিলক্ষের মতোই পৃথিবীতে মানব- 
সভ্যতার উত্থান পতন ঘটেছে । যুগের জয়ত্তস্ভ, কবির মহাকাব্য, জাতির 
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গবিত ইতিহাস সবই স্বৃতুঃর মধ্যে লুপ্ত হয়ে যায় । কিন্ত মাহুষের জীবনের 
ক্ষণে ক্ষণে পাওয়া অমৃতমক্স মুহূর্ত গুলি চিরন্তন । 

বাইশ সংখ্যক কবিতায় কবি (দহ ও প্রাণকে ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখেছেন । 

অহং হুল জড় দেহ-মনের অধিকারী এবং প্রাণ হল আত্মার বহন । দেহে জরা! 

আসে, তখন তা আত্মার সমতাকে জয় কনে নেয় । কিন্ত প্ররুতপক্ষে আত্ম 

অনাসভ্ত, দেহকে মৃতু; গ্রাস করতে পারে, কিন্তু প্রাণের মৃত্যু নেই । কবি 
এখন দেহমন থেকে মুক্ত চিরন্তন, আনন্দময় ও নিরহংকার সম্ভাকে উপলন্ধি 

করেছেন এবং স্ষ্টির অনস্ত আনন্দপারাষ আপন সত্তার যোগ অনুভব করতে 

পেরেছেন । এই কবিতাটি সম্পর্কে ক্ষুদিরাম দাস লিখেছেন-__"এ হল কবি 

স্পর্শে আমাদের বনুপরিচিত বাইরের স্বরূপ এখৎ অন্তরাক্মার মর্মবস্তর 

মধ্যেকার ছন্দ । একদিকে সুখ-ছুঃখে ও আশা-নৈবাশ্টে ক্ষুব্ধ কৌমাক তৌবন 

জরাকম দীভিত বাইরের আমি. আব অন্যদিকে অনস্ত জীবনের অভিলাষী জর। 
মরণহীন অস্তরসত্তা । এই বহিংস্বরূপেপ্ন বর্ণনার তাকে ব্যক্তিরপে চিহ্িত করে 

বিশিষ্ট রূপ দান করার মধ্যে চমতকাব ফুটেছে ।৮৯ 

উনচল্লিশ সংখ্যক কবিতাম্ন ম্বভু)র স্বরূপ বণিত হয়েছে । মৃত্যুকে আপাত- 
দৃষ্টিতে জীবনের সমাপ্তি বলে মনে হলেও ম্বত্যুই কবির মত্তে জীবনের চূড়াস্ত 
পরিণতি হতে পারে না, জীবন থেকে জীবনাস্তরে যাবার পথে স্ৃত্যু স্পণিক 
বিরাম । ম্বত্যুর মধ্য দিয়ে জীবন নবীনত। লাভ করে, ম্বৃত্যুতেই জগতের মধ্যে 

প্রাণপ্রবাহের অবিচ্ছিন্রতা রক্ষা হয়। মৃত্যু জীর্ণ পুরাতনকে ধংস করে, 
ফলে নবীনের জন্ম হয় । অনস্ত সম্ভাবনাময় এই মৃত্যুর মধ্য দিয়ে অমৃতলোকে 

উত্তীর্ণ হওয়| ঘায়__ 
যখন বইল জীবনের ধাব। 

আমি এসেছি তার পিছনে পিছনে, 

দিই নি তাকে কোনে গর্ভে আটকে থাকতে । 

তীরের বাধন কাটিয়ে কাটিয়ে 

ডাক দিয়ে নিয়ে গেছি মহাস মুব্রেঃ__ 

সে সমুদ্র আমিই । 

৬. কয়েকটি কবিতাত্ে তিনি গগ্ব্রীতির বিশ্লেষণ করেছেন । বিশ, 

চবিবশ এবং পচিশ সংখ্যক কবিতা এই ধরনের । এখানে কবি তার পুরে 

১. ড. ক্ষুদিরাম দাল, 1চত্রশীতমরী রবীক্দ্রবাণী (১৯৬৬ ), পৃ ২৫৪ 
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রচিত পছ্য-ছন্দের কন্বিতাগুলিক্স প্রতি ঈষৎ অপছন্দের ভাব প্রকাশ করেছেন, 
এবং জনসাধারণের কাছে তার কাব্যকে পৌছে দেবার জন্য গগ্যকাব্যরীতিব 
প্রতি পক্ষপাতিত্ব দেখিয়েছেন । 

বিশ সংখ্যক কবিতায় কবি বলেছেন যে খোলা আকাশের নীচে রাড! 

মাটির পথের ধারে আয়োজিত সভায় কাব্য পাঠ করতে গিয়ে দেখলেন, তার 

পূর্বের রচনাগুলি বড় কোমল ও স্পর্শকাতর । এদেব কন্বর অত্যন্ত স্ব ও 
কুষ্ঠিত। এরা অস্তঃপুরিকা এবং এদের সুখের উপরকার অবগুষ্ঠনে লোনা; 
স্থন্তোয় কুলকাটা পাড়। এদের রাজহংসের গতি মাটিতে চলার পক্ষে বিস্স 

ঘটায় । এরা ভীর*, বহু সম্মানে বন্দিনী এবং নৈপুণ্যের বন্ধনে বাধা । খোলা 
সভাক্ আনতে পারে তারাই, যাদের সংসারের বন্ধন খসেছে, যাদের গতি 

অসংকোচ ও অক্লান্ত যাদের গায়ের বলন ধূলিধুসর । এদের জন্যই কবি নৃতন্ 

করে কাব্য রচন। করতেতে আগ্রহী হয়েছেন । তাই পুরানো কাব্য পাঠ কর! 

তার পক্ষে সম্ভব হল না। তিনি সভা থেকে বিদায় নেবার সময় বললেন-_ 

“যাব হুরগমে, কঠোর নিখষে, 

নিয়ে আসব কঠিনচিত্ত উদ্দাসীনের গান” । 

এর থেকেই অন্ছমিত হয় কবি নৃত্তন রীতিতে কাব্য রচনা করতে চান । 

পঁচিশ সংখ্যক কবিতায় বলেছেন তার অতাত যুগের কাব্য আভিজাত্যেক্স 

অহংকারে উচ্চকিত। মে যেন সযত্বে সাজান বাগান ; এই বাগানকে 

দেখে মনে হয় এ যেন “মোগল বাদশাহের জেনানা-ব্রাজ আদরে অলংকৃত । 
কিন্ত এই বাগানের পাঁচিলের ওপারে যেসব সুদী ও ঝজ্ু যুক্যালিপটাস এবং 

প্রচুর পলবে প্রগল্ভ সোনাক্ুরি আছে তাদের মাথার উপরে নীল আকাশ, 

অবারিত । তারা ব্বাধীন এবং মুক্ত । তার। ব্রাত্য-_আচারমুক্ত ও সহজ । 
তারা বাইরে বন্ধনহীন, কিন্ত ওদের মজার মধ্যে আছে সংঘম । তাই কবির 

মনে লাগলো ওদের ইঙ্গিত-_ 

বললেম, "টবের কৰিতাকে 

কবোপণ করব মাটিতে, 

দেব ডালপাল। যথেচ্ছ ছড়/তে দেব 

বেড়া-ভাঙ্গ। ছন্দের অরণেয |; 

এই ইক্ষিত আমর বিশ সংখ্যক কবিতাতেও পেফেছি। 
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ৰীতিক। 

১৩৪২ সালের ভান্র মাসে বাখিক প্রকাশিত হয়। এই কাব্যগ্রস্থটি কবুহৎ 
এবং এতে উনসত্তরটি কবিতা আছে । এখানে কবির দার্শনিক মনন ও জীবন- 

জিজ্ঞাসা বূপায়িত হয়েছে । স্ঞষ্টি ও মানবজীবনের চিরস্তন রহস্য এবং জগৎ ও 

জশবনের পর্যালোচনা করেছেন । সর্বত্রই অতীত ও বর্তমান, নিসর্গ ও বিশ্বসতা, 

স্থষ্টি ও ধংস, ব্যক্তিগত জীবনের ভাবনা কল্পনা, সবোপরি একটি দার্শনিক 
প্রতায়জাত জীবনজিজ্ঞাসা কবিতা গুলিতে ব্যক্ত হয়েছে । অনিত্যেব্র পটভূমিতে 

নিত্যের লীলা আসন্ন মৃত্যুর ছায়৷য় বসে জগৎ ও জাবনে রস ও রহস্ত উপলব্ধি 

বিচিত্র ভাব ও কল্পনার মধ্য দিয়ে এখানে প্রকাশিত হয়েছে । গভীর 
দার্শনিকতার সঙ্গে উচ্চাঙ্গের কবি-কল্পনার অপূর্ব সমন্বয় এখানে লক্ষ্য করা যায় । 

বীথিকা কাব্যের মধ্যে কয়েকটি বিভিন্ন ভাগে কবিতাগুলিকে ভাগ করা 
যায়। ১. বর্তমানে দাড়িয়ে অতীতকে অস্থভবমূলক কবিতা । ২. জীবন 
স্ৃত্যুর রহস্ত সম্প্রকিত কবিতা ৩. প্পেমমূলক কবিতা 5 ইঈশ্বরোপলব্ধিমূলক 
কবিতা ৫. বিবিধ বসের কবিতা ॥ 

১. “অতীতের ছায়া» 'মাটি”, এজন”, “নব পরিরচয়', “পত্র” ইত্যার্দি 
কবিতাগুলে হলে এই ধারার । 

“অতীতের ছায়া” কবিতায় বর্তমানের আশ্রয্ে দাড়িয়ে কবি অতীতের 
স্বরূপ উপলন্ধি করতে চেয়েছেন । কবি অতীতকে নিরাসক্ত ধ্যানমৌন সাধক 

রূপে কল্পনা করেছেন । এই পু'থবীর প্রতিটি মুহূর্ত অতাতে লীন হচ্ছে। 
অতীত এবং বর্তমানকে নিয়ে বিশ্ব-ইতিহাস রচিত হয়ে উঠছে । কবি এখানে 

অতীতের ভাব্মুক্তিকে রূপমূত্তি দান করেছেন । বর্তমানের দিবালোকের 

অবসানে অতীত নিস্তব্ধ আক[শের তলায় তারার ধুনী জ্বেলে বিলুপ্ত বর্তমানের 
চিত্র পগ্চনা করেছেন । অসংখ্য বিগত বসস্ভের পুস্পে তার কেশ শোভিত । 

ক্চে তার বছ প্রাচীন শতাব্দীর মণিমালা। বর্তমান হারিয়ে যায় না। 

অতীতের মধ্যেই তার আশা-আকাভ্কা, ধ্যাশধারণ। বেচে থাকে । এর দ্বারাই: 

ইত্তিহাস রচিত হয় । অতীত্ত নিপুণ শিল্পীর মত বর্তমানের কোনো ঘটনাকে 

গ্রহণ করে, কোন ঘটনাকে বর্জন করে ইতিহ[সের পট রচনা করছেন । 

বর্তমানের কিছু ঘটন। উজ্জ্বল হয়ে থাকে, কিছু বিলুপ্ত হয়ে যায় । কবি আজ 

জীবনের শেষপ্রাস্তে এসে পৌঁছেছেন । তার টৈচিত্রাময় জীবন কিছুকালের 

মধ্যে অতীতের সামগ্রী হয়ে যাবে । তাই তিনি মহাঅতীত্তের সঙ্গে সখ্য 
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স্থাপন করছেন । তিনিও নিরাসক্ত প্রশাস্ত এবং নিলিগ্ত দৃষ্টি নিয়ে জীবনের 
পর্যালোচনা করবেন, জীবনের সত্য বপকে উপলন্ধষি করবেন __ 

দুঃখ যত সয়েছি ছুঃসহ 

তাপ তার করি অপগত 

মৃক্তি তারে দিব নানামত 
আপন।র মনে মনে । 

কলকোলাহলশাস্ত জনশুন্য তোমার প্র।ঙ্গণে, 

(খানে মিটেছে দ্বন্ মন্দ ও ভালোয়, 

তারার আলোয় 
সেখানে তোমার পাঁশে আমার অ।সন পাতা 

কর্মহীন আমি সেথা বন্ধুহীন স্থির বিধাতা | 

“পত্র কবিতাটি একটি লগ্ুরসের কবিতা । জীবন-সাদ্বাহ্ে রবীন্দ্রনাথ 
নিজ্জের লেখা সম্পর্কে লঘু তারল্যের সঙ্ষে পরিহাস করেছেন। তার ০শষ 
জীবনের লেখাকে সমালোচকের হাতে সম্প্পণ করতে চান না। তান অনূপের 

সন্ধান পেয়েছেন, তাই জীবনের ঘশ-খ্যাতির প্রতিত তার ০মাহ নেই 

কলমটা তবে আজ তোলা থাক্, 

স্ততিনিন্দাব্র দোলে দোলা থাক ।-- 

আজি শুধু ধরণীর স্পশ 
এনে দিক অস্িম হর্ষ । 

বোব। তকরুলতিকার বাক্য 

দিক তারে অসীমের সাক্ষ্য । 

১. জীবনের স্বব্ূপ, এবং জন্ম-স্ৃত্যু সংক্রান্ত চিস্থাধারার পরিচয় আছে এই 

ভাবের কবিতাশুলিতে । কবিতাগুলি হল-_“াত্রিক্পপিনী', নাট্যশেষ”, 

*আসন্নরান্তি, “প্রণত্তি, বিরোধ", রাতের দান, “মরণমাতা”, 'মাতা”, “মিলন' 

“্ষাত্রা”, 'অভ্যাগত”, "তু অবসান”, “শেষ এবং “জাগরণ | 

'াত্রিক্পিনী' কবিতায্স কৰি ক্লান্ত জীবন-দিবার শেষে জীবনের ক্লান্তির 

অপনোদনের কথা ব্যক্ত করে অতীত ও স্বতু্যুর রাত্রির মধ্যে প্রবেশ করে গভীর 

শাস্তি লাভ করতে চেয়েছেন । কবির কামন। তার জীবনের যতকিছ লাভ- 

ক্ষতি রাত্রির মধ্যে লুপ্ত হোক 
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ঘে অনাদি নিঃশব্দতা স্যঙির প্রাঙ্গণে 

বহ্ছিদীপ্ত উদ্যমের মত্ততার জ্বর 
শাস্ত করি করে তারে সংযত স্থন্দর, 

সে গম্ভীর শাস্তি আনে তব আলিঙ্গনে 
ক্ষুব্ধ এ জীবনে । 
তব €্রমে 

চিত্তে মোর যাক থেমে 

অন্তহীন প্রয়াসের লক্ষ্যহীন চাঞ্চল্যের মোহ 

ছুরাশার হুরজ্ত বিদ্োহ । 

“নাট্যশেষ' কবিতাটি কবির বদন! মিশ্িিত গভীর ভাবান্ভূদতির পরিচয়- 

বাহী। এই বিশ্ব-রঙ্গমঞ্জে মানুষরূপী নটনটার লালাব সঙ্গে কবির ব্যক্তিগত 

জীবনের অনুভূতির মিশ্রণে কবিতাটি অপুব । 

মানুষ নটবূপে নেপথ্যলোক থেকে দেহ-ছদ্মসাজে সংসার রঙ্গমঞে এসে হানি- 

কালার মাধ্যমে নিজের অভিনর সাঙ্গ করে দেহবেশ ফেলে আবার নেপথ্য 

লোকে চলে যায়। এই খেলার কোন অর্থ হক্তো আছে বিশ্ব-ম্হাকবির কাছে । 

মান্থষ ঘতক্ষণ সংসারে থকে, €স তার হ/দসিকানানয় জীবনকেই সত্য বলে মনে 

করে: তারপর ঘবনিক। পতনের সঙ্গে সঙ্গে ঘখন দীপশিখ। নিবে খায়, বিচিত্র 

চাঞ্চল্য থেমে যাঁয় তখন তার! রঙ্গমঞ্চ থেকে বিদায় নেয় । তাদেপ ভালোমন্দ, 

স্থখছুঃখ, স্ততিনিন্দা, উত্থানপতন সব অর্থহীন হয়ে যায়, চিরকালের জন্য লুপ্ত 
হয়ে যায় । কি্ত বিশ্ব-মহাকবির ক।ছে এর একটা অথ থাকতে পারে । এটি 

তার নাট্যকাব্যের বিষয় বলে পরিগণিত হতে পাবে । 

"যুদ্ধে উদ্ধারি1 সীতা। 
পরক্ষণে শ্্রিয়হন্ত রচিতে বলিল তার চিত্তা ; 

০ পালার অবসানে নি:শেষে হয়েছে নিরর্থক 

সে ছুঃসহ ছুঃখদাহ- শুধু তারে কবির নাটক 
কাব্যভোরে বাধিয়াছে, শুধু তারে ঘোধিতেছে গান, 

শিল্পের কলায় শুধু রচে ভাহ। আনন্দের দান । 

কবিও মৃত্যুর সন্গিকটে এসে তার জীবন-নাটে)র প্রথম অঙ্কের আনন্দ 

বেদনাময় দিনগুলিকে অর্থহীন বলে মনে করছেন । তাবর। আজ কবিহৃদয়ের 

শুহাগাত্রে ছবির মত 
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---আদৃষ্টের যে অগ্রলি 
এনেছিল স্থধ1” নিল ফিরে । সই যুগ হোল গত 

চৈত্রশেষে অরণ্যের মাধবীর সুগন্ধের মতো । 

তখন মেদিন ছিল সবচেয়ে সত্য এ ভুবনে, 

সমত্ত বিশ্বের যন্ত্র বাধিত মে আপন তেদনে 

আনন্দ ও বিষাদের স্থরে ।--- 

সোর্দন আটিকে ছবি হৃদরের অজন্তাগুহাতে । 

অন্ধকার ভিভ্িিপটে ; এক্য তার বিশ্বশিল্প সাথে । | 

“শেষ কবিতায় কবি আসন স্বত্যুকে অনুভব করেছেন । এই সংসার 
জীবন, স্থখ-ছুঃখ সবই কবির কাছ থেকে সরে যাচ্ছে । এই জগতের ও জীবনের 
সমস্ত বন্ধনে আজ তিন নিলিস্ত উদাসান। সামনে নবজীবনের আলে।করেখ। ॥ 
জ্যাতিশ্র্ তারকার মতো তার জীবন বিশ্বটচতন্তে ভেসে যাচ্ছে, তার ভ:€বষ্যৎ 

ঘেন বিশ্বসভ্তায় লীন হয়ে বাজ্ছে-ঘে সম্ভার :চবুন্তন»_- 

যাত্রার আরম্ভ তার না।হ জানি ০কোন্ লক্ষযমুখে । 

পিছনের ডাক 

আ[িতেছে শীর্ণ হয়ে , সম্মুখেতে নিস্তব্ধ নিবাক 

ভবিষ্যৎ জ্যেতির্মম 

অশোক অভয়, 

স্বাক্ষর লিখিল তাহে স্রয অস্তগামী | 

যে-মন্ত্র উদাত্ত সুরে উঠে শুন্্যে সেহ মন্ত্র__“আমি?। 

“জাগরণ কবিতারটিতে কবি এই জীবনের পধালোচনা করেন নি। যখন 

তিনি মৃত্যুর মধ্য দিয়ে নুতন জগতে যাবেন, অন্ত এক পৃথিবীতে পুনরায় 
জেগে উঠবেন, তখন জীবনকে কি চোখে দেখবেন তার ইঙ্গিত আছে । বর্তমান 

জীবনের এই রূপ পরবত? জীবনে সত/ না স্বপ্ন বলে মনে হবে, তাই নিজেকে 

প্রশ্ন করেছেন _ 

তাই ভাবি মনে, 

যদি এ জীবন মোর গাঁথা থাকে মায়ার স্বপনে, 

মৃত্যুর আঘাতে জেগে উঠে 

আজিকার এ জগৎ অকম্মাৎ যায় টুটে, 
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সবকিছু অন্য-এক অর্থে দেখি-__ 

চিত্ত মোর চমকিয়া সত্য বলি তারে জানিবে কি? 

সহস! কি উদ্দিবে স্মরণে 

ইহাই জাগ্রত সত্য অন্যকালে ছিল তার মনে ? 

এই কবিতা-ছুটি সম্বন্ধে ভ. নীহাররঞ্জন রায় বলেছেন, "শুধু ক্ষণিক স্বভ্যুভাবনার 
বিলাস নয়, এ যেন মৃত্যু দর্শন ঘটিম়্াছে নিজের জীবনে, মৃত্যুর সঙ্গে মুখোমুখি 
পরিচয় হইয়াছে_-ঘে পরিচয় তাহার সমগ্র নিবিড়তা লইয়। ধরা পড়িয়াছে, 
কবির শেষতম কয়েকটি কাব্যগ্রন্থে, রোগশয্যা্-_আরোগ্য- জন্মদিনে __-শেষ 

লেখায় । এ অনুভূতি এই প্রথম এবং একাস্তই অভূতপুব 1” 

৩. এখানে প্রেমের চিরস্তন, নিত্যনবীন রূপটির কথা বলেছেন । 
“টকশো রিক1”, প্রত্যর্পণ, “ছায়াছবি”, “নিমন্ত্রণ» “পোড়োবাড়ি", “ভুল, “ব্যর্থ 

মিলন”, “অপরাধিনী”, “ছবি” “ক্ষণিক প্রভৃতি কবিতার মধ্যে প্রেমের 

অনুভূতির প্রকাশ ঘটেছে । 
“টকশোরিকা” কবিতায় কৈশোরের লীলাসঙ্গিনীর প্রেমকেই স্মরণ 

করেছেন । জীবন-পথের প্রত্যুষকাল থেকে এই প্রিয়া বিচিত্র অবস্থার মধ্য 

দিয়ে কবির সঙ্গে ৫প্রমের অভিসার করেছেন । কবি অনুভব করছেন এক 
মহাস্দূুরের পথে তাকে ঘেতে হবে-_-€স কথাও তিনি তার কশোরিকার 
কাছে শুনেছেন । টকশোরিক তাকে এক নবজীবনের পারে নিয়ে এসেছে । 

কবিকে সে অনন্ত জীবনের নন্দন ফুলমালা অপুব গৌরবে পরাতে চায়__ 

হে ট6কশোরের প্রিয়া 

এ জনমে তুমি নব জাবনের দ্বারে 

কে।ন্ পার হতে এনে দিলে মোর পারে 

অনাদি যুগের চিরমানবাঁর হিয়। | 

দেশের কালের অতীত ঘে মহাদূর, 
তোমার কে শুনেছি তাঠারি সর 

বাক্য সেথায় নত হর পর[ভবে । 

অসীমের দ্বতী, ভরে এনেছিলে ডাল! 

পরাতে আমারে নন্দন ফুলমালা 

চায় অপুর্ব গৌরবে । 

প্রত্যর্পণ ই্বিতায় রবীন্দ্রনাথের প্রেমভাবনার ম্বরূপটি প্রকাশিত 



৩৮৪ ব্বীক্দকাব্যের শেষ পধায় 

হয়েছে । প্রেমিকার যথার্থ মুত্তি €প্রমিকের মনের কল্পনা ও সৌন্দঘবোধের 
স্ষ্টি। কবি-প্রিক্া কবিকে কবির দানের চেয়ে গভীরতর তাত্পর্পূর্ণ দান 
প্রত্যর্পণ করলেন । পুস্পমাল্য শুধু নয়, কবি-প্রিয়া নিজেকে সমর্পণ করেই 

সেই অমুল্য দানের মধাদা রাখলেন । শ্িয়ের হাত থেকে ৫প্রমের পুষ্পমাল্য 

সে প্রেমেরই বিনিমন্সে গ্রহণ করে নারী পুঞ্ষের দানকে ধন্য করে, গ্রহণ করেই 
সে প্রেমের প্রত্যর্পণ ঘটায় । 

বীথিকা-র ৫প্রমের কবিতাগুলি অধিকাংশই পুব্রাশো স্বতিবহ। কবি 
প্রথম যৌবনে চন্দননগরের মোরান সাহেবের বাগানবাড়িতে ঘে উজ্জবল। 

দিনগুলি কেটেছিল--তারই স্মৃতি চুখান্ বছর পরে লিখিত বীথিক।-র কবিতা- 
গুলিতে ছায়াপাত করেছে । 

“নিমন্ত্রণ কবিতাটি চন্দননগরের বাসফ]লে লিখিত । কবি তার মানসীকে 

আহ্বান জানাচ্ছেন, এ মানসী চিরকালের, প্রতিটি প্রেমিকের মনে ধ্যানে ও 

কল্পনায় মানসীর যে মুক্তি অহিত কবির এই প্রেমিকাঁও তদ্রপ । কবি এখানে 

প্রেমিকাকে  ইচ্ছান্ছস/রে আসার কথা বলেছেন । কবিতাটির মধ্যে অনেক 

স্থধী সমালোচক বেঠ।ঝুরানী স্মৃতিকে উপলব্ধি করেছেন । এই অঙ্ছমান 
আমাদেরও অসঙ্গত মনে হদ ন।। 

ও. কবি এই জীবনের মধ্যেই ঈশ্বরের স্পর্শ উপলদ্ধি করেছেন । ত্বান” 

“সত্যবূপ”, “ছুটির লেখ। শ্যামল], “ছন্দোমাধুরী', “কাঠবিড়ালী”, “বনস্পদত", 

“হরিণী”, “ছুইসখী", “মাটিতে আলোতে", আশ্বিনে', “দেবন্তা” প্রভৃতি কবিতাগুলি 

এই সবের । 

ধ্যান” কবিতায় কবি বিশের থে প্রকাশকে ধ্যানে উপলদ্ধি করেছেন তাকে 

তিনি অনস্তের সঙ্গে এক করে দেখেছেন । কবি *ও জীবনে অনস্তকে 

উপলন্ধি করেছেন তাই জীবনের আশা নৈবাশ্ট স্খ-ছুঃখকে তিনি শেষ করে 
দিচ্ছেন। তিনি অনন্তের কাছে জীবনের সমন্ত- কর্ম-কীব্তিকে সমর্পণ 

করতে চান । 

নাই কথ ছুঃখ ভয়, আকাঙ্ক্ষা! বিলুপ্ত হল সব-__ 

আকাশে নিত্তন্ধ এক শাম্ত অনুভব । 

তোমাতে সমভ্ড লীন, তুমি আছ একা-__ 

আমি-হীন চিত্ত-মাঝে একান্ত তোমারে শুধু দেখা । 
'সত্যন্ধপ” কবিতায় কবি বলেছেন ঘে, জন্গম্বভ্যর চঞ্চল লীলার মধ্যে এই 
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ক্ষণিক জীবনই তত ম্ব্গের জ্যোতিতর্ময় ছ্বীপ । চলমান ক্ষণস্থায়ী জীবনে কি 

চিরস্তন সৌন্দরধকে অনুভব করেছেন । এই ক্ষণ জীবনেই কবির উপলব্ধি ঘটে, 

তিনি মহাকাল তদবতার অন্তরের অতি নিকটে মহেক্দর মন্দিরে আছেন-__- 

উচ্ছুসিয়া উঠি 

র।খিল সত্য মোর রচি নিজ সীম 

আপন তেউটি । 

স্ষ্টির প্রাণতলে চেতনার দীপশ্রেশী-ম।ঝে 
০স দীপে জ্বলেছে শিখা উৎসবের ঘোষণার কাজে; 

০সেই ০তে1 বাখানে 

অনিবচনীয্প প্রেম অস্তহীন বিস্ময়ে বিরাজে 

তদহে মনে প্রাণে । 

“ছন্দোমাধুরী' কবিতাটিতে কবি বিশ্বশ্রষ্টান এক অপুর্ব শাস্তরূপের কল্পন। 
করেছেন । রূঢ় কঠোর বাস্তব সংসারের মধ্যেও কবি বিশ্বল্ষ্টার আনন্বমস্ 

স্পর্শ অনুভব করেন । 

জগতের এই নিষ্নর লোভ, হিংসা হলাহল ও প্রলয়ের বিভীষিকার মধ্যে 
সৌন্দধ-দূৃতী ন্বত্যে গানে কর্কশকে পরাভ্ৃত করে বসের প্লাবন বইয়ে দেয়» 
শাস্ত ও অমতৈর বাণী বহন করে আনে ।_- 

ছন্দভাঙ। হাটের মাঝে 

তরল তালে নৃপুব বাজে, 

বাতাসে যেন অাশবাণী ফুটে । 

ককশেবে নৃত্য হানি 

ছন্দোমক়সী মুত্তিথানি 
ঘৃতিবেগে আবব্তিয়া উঠে। 

দেবতা" কবিতায় মর্ত্েনন সৌন্দয ও শ্েমে কবি দেবতার আবির্ভাক 

অনুভব করেছেন । দেবত। মান্থষের অনিত্যলীলায় মানবলোকে ধরা দিতে 

চায়, খানে সৌন্দর্য ও ব্যক্তিচেতনার অবসান মেখানেই বিশ্বপ্রাণের পরিিচক্ক 

স্পষ্ট হয় । কবি অনুভব করেন তার নিজের প্রাণ বিশ্বপ্রাণের মধ্যে ব্যাপ্ত 

মাঝে মাঝে দেখি তাই__ 

আমি যেন নাই, 

ববীক্দ্রকাবা-_-২৫ 
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বঝংকৃত বীণার তন্ভসম দ্েহখান। 

হয় যেন অদৃশ্টঠ অজানা , 

আকাশের অতিদৃর স্শ্ক নীলিমা 

সংগীতে হারায়ে যায়; 

মর্ত্যের অস্বতরসে দেবতার রুচি ৃ 

পাই যেন আপনাতে, সীমা হতে সীমা বায় ঘুচি। 

৫. বিবিধ রসের কিছু কবিত। লক্ষ্য করা যায় । এগুলির মধ্যে কোথা 

বিষণ্নতা, কোথাও রোম।ন্টিক অতৃপ্তি, কোথাও প্রকতি-প্রেম আবার কে।থাও 

ৰা সাময়িক ঘটনার প্রকাশ । এই ধারার কবিতাগুলি হল-_“পাঠিকা', “মৌন”, 

“বিচ্ছেদ”, 'বিদ্রোহী+, গীতচ্ছবি”, “উদাসীন”, “দানমহিমা?, 'ঈষৎ্, দয়া”, “বপকার” 

'মেঘমালা”, “কবি, “সাঁওতাল .মেয়ে”, “অস্তরতম', ভীষণ", “সন্যাসী”, 'গোধুলি 

“পরশিক', “প্রকাশ”, “ছুর্ভাগিনী', “গরবিনী', প্রিলয়, “অভ্যুদয়” “নুটু”ত “মুক্তি? 

“দুঃখী”, “মুল্য”, নমস্কার”, “লিহত্ব” প্রতভীতি । 

পজপুট 

১২৪২ সালের আশ্বিন মাসে কবি শাস্তিনিকেতনে ছুটির অবসরে পজ্রপুট-এর 

কবিতাগুলি লিখতে আরম্ভ করেন । এই সময় তার শরীর ও মন অক্সস্থ ছিল, 

তা তার বিভিন্ন চিঠিপত্র খেকে জানতে পাবা যামস। পত্রপুট কাব্যগ্রন্থের প্রথম 

প্রকাশ কাল ২৫শে ৫বশাখ ১৩৪৩ সাল। 

বিশ্বস্ষ্টি ও মানবসত্তার রহস্ত, কবির নিজ জীবনের অস্তরতম সভার 

উপলব্ধি, এই প্রতীয়মান অনিত্যতার মধ্যে অসীম ও চিরস্তনেব্র স্পর্শ এবং 

জীবনের স্থখছুঃখের কথাই শত্রপুট-এর কবিতাগুলির বিষয়বস্ত ৷ 

কবি্তাগুলির সঙ্গে বীখিকার একটি ভাবগত সাদৃশ্ট আঁছে। 
পত্রপুট-এব কবিতাগুলিকে বিষন্স অনুসারে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়। 

১. প্রক্ৃতিবিষয্ক কবিতা । ২. ব্যক্তিগত জীবন ও আত্মোপলদ্ষিমূলক 

কবিতা । ৩. মানবসত্তার ম্বব্দপ ও মানবপ্রীতিমূলক কবিতা । ৪. 

কবিতা । 

এই 

০প্রেমমৃলক 

১, এই কাব্যের তিন, চার, পাচ, সাত, অ।ট, নয় সংখ্যক কবিতা প্রক্ুতি 

বিষয়ক । এই কবিতাশুলিতে মর্ত্যগ্রীতি ও মর্তযজীবনের লীমায় অসীমের 
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ব্যর্ডনা অভিব্যক্ত । মানবমহিমা ও মানব-প্রেমের পরিচক্সও এখানে পাওয়া 
যায়। 

তিন সংখ্যক কবিতাক্স পৃথিবীর প্রতি অগাধ ভালবাসার পরিচয় পাওয়া 
ষাক্স। বিদায়বেলাঘ তিনি পৃথিবীকে সম্রদ্ধ অভিবাদন জানিয়েছেন । ১৩৪২ 

সালের পৃজাবকাশে শাস্তিনিকেতনে আলোছানাময়ী প্রকৃতির ব্ধপ উপলব্ধি 
কনে কবিতাটি রচিত হস্গ। 

এই পৃথিবীর নান। রূপ । কখনে। সে ম্িগ্ধ, কখনো হিংশ্র, কখনো অন্পূর্ণ, 

কখনো। অন্ররিক্তা, কথনো। পুক্রাতনী, কখনো নিত্য-নবীনা_ বিপরীত ললিত 
এবং কঠোরের সমন্থয়ে সে ভীষণ এবং মধুর । নান! ঠবপরীত্যের মধ্যেও একটি 
অথণ্ড এঁক্য বিরাজমান। কবিতাটির সঙ্গে ভারুইন-প্রবন্তিত বিবর্তনবাদের 

বিশেব সাদৃশ্ত লক্ষ্য করা বায়। ডাকুইনের মতে প্রাকৃতিক নির্বাচনে ঘোগ্য 

ধারা তারাহ এহ পৃথিবীতে টিকে থাকে । এই মতেরই সমর্থন পাওয়া যায় 

কবিতাটিতে ।-__ 

মহাবীধবতী তুমি, বীব্রভোগ্যা, 

তোমার গাছে গাছে প্রচ্ছন্ধ রেখেছ প্রতিমুহুর্তের সংগ্রাষে, 
ফলে শস্তে তার জয়মাল্য হন সাথক । 

জলে স্থলে তোমার ক্ষমাহীন রণরক্গভূমি, 
০সখানে মৃত্যুর মুখে ঘোষিত হয্স বিজয়ী প্রাণের জন্মবার্তা । 

তোমার নির্দম্ঘতার ভিভিতে উঠেছে সভ্যতান জয়তোবণ, 

ক্রটি ঘটলে তার পুর্ণ মূল্য শোধ হয় বিনাশে । 
কবিতাটির পরবতী একটি অংশের সঙ্জে বার্গস-এর ৬৪৪] 1০7০5 ব। 

প্রাণবাদেন্র সঙ্গে সাদৃশ্ঠ লক্ষ্য করা যায়, তিনি থে প্রকাতি ও গতির কথ। 
বলেছেন অর্থাৎ জড়ের বাধাকে অতিক্রম কনে প্রাণের অগ্রগতির তে ধারণ। ত। 

এই কব্ততাটিব নিক্মলিখিত অংশে লক্ষ্য কর] যাকস__ 

তোমার ইতিহাসের আদিপবে দানবের প্রতাপ ছিল ছুজয়ঃ 

সে পকুষ, সে ববর” ০ মৃড়। 

জড় রাজত্বে সে ছিল একাধিপতি, 

প্রাপের "পরে ছিল তার অন্ধ ঈর্ষা । 



৩৮৮ রবীন্্রকাব্যের শেষ পরা 

দেবতা এলেন পর ষুগে 

মন্ত্র পড়লেন দানবদমনের, 

জড়ের ওঁদ্ধত্য হল অভিভূত ; 
জীবধাত্রী বসলেন শ্টামল আন্তরণ পেতে । 

রবীন্দনাথ পৃথিবীব্র মধ্যে নানা বৈপর্বীত্য লক্ষ্য করেছেন । নানা 
বিপরীতের সাম্জস্তের মধ্য দিয়েই অভিব্যক্তি অগ্রসর হয়ে চলে__ | 

ন্সিগ্ধ উনি হিংস্র তুমি, ভিটা তুমি নিত্যনবীন।, 

তোমার চক্রতীর্থের পথে পথে ছড়িয়ে এসেছ 

শতশত ভাড। ইতিহাসের অর্থলুপ্ত অবশেষ 

বিন। বেদনায় বিছিয়ে এসেছে তোমার বজিত স্তষ্টি 
অগণ্য বিস্তৃতির স্তরে শবে । 

এই স্থানগুলিতে হেগেলের ৫18০51০৪] [০৬ ০179০101-এর কিছু ছাক। 

পড়েছে । 

ব;/ক্তি মানবের মৃত্যু হলেও সমষ্টিগত মানবজীবনধারা অব্যাহত । প্রকৃতি 
উদাাসীনভাবে পুরাভনকে ধ্বংসের মধ্য দিয়ে নৃতনকে স্থন্টি করে। প্ররুতির 
সৌন্দর্যকে অব্যাহত রাখার জন্তই ব্যক্ভিজীবনের ম্ৃতুযু ঘটে ; ক্ষুদ্র জীবনের 
কোনে। ফলবান খগ্কে পরম ছুঃখে জম্ম করতেই ব্যক্তিজীবনের সার্থকতা | 

প্থিবীর এই নির্শম উদাসীনতায় রবীন্দ্রনাথ ব্যথিত হলেও তিনি স্ষণিক 

জীবনকে পরম ছঃখে জয় করে তাকে সত্য মূল্য দিতে চেয়েছেন__ 

--.কোনো-একটি আসনের 

সত্য মুল্য যদি দিয়ে থাকি, 

জীবনের কোন একটি ফলবান খগ্কে 

যদি জয় করে থাকি পরম ছুঃখে 

তবে দিয়ে। তোমার মাটির ফোটার একটি তিলক আমার কপালে ; 

সে চিহ্ন যাবে মিলিয়ে | 
হে রাত্রে সকল চিহ পরম অচিনের মধ্যে যাকস মিশে ॥ 

মানসী-সোনার তরী যুগে বস্থম্ধরার প্রতি রবীন্দ্রনাথের স্থগভীর প্রীতির: 

পরিচম্ পাওয়া ঘায়। সেথানে কবিমন আবেগচঞ্চল ও ম্বপ্রমায়ায় আচ্ছন্ন । 
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তাই পৃথিবীর প্রতি ভালবাসাম্ম রোমান্টিক অনুরাগ ও আকুলতা । কিন্তু 
পত্রপুট-এর কবিতাটিতে কবির অভিজ্ঞতা পুষ্ট জীবনাহুভূতির পরিপক্ক ও 

মোহমুক্ত পরিচয় । এখানে কবি পৃথিবীকে অনস্ত প্রাণপ্রবাহ ও মৃত্যুর 
লীলাক্ষেত্র বলে অনুভব করেছেন । 

চার সংখ্যক কবিতা কবির প্রক্কতি-প্রীতির নিবিড় পরিচক্ন আছে। 

খতুচক্রের আবর্তনে “অসীমের চির-উতসাহপৃর্ণ জীবন এবং কালপ্রবাহের 

পরিচয় প্রত্যক্ষ করেছেন । সময় ও জীবন নিয়ত এগিয়ে চলে ।__ 

মহাকালের দীঘনিশ্বাস, 

যে কাল, ঘে পথিক , পিছনের পাস্থশালাশুলির দিকে 

আর ফেরার পথ পায় ন। 
এক দিনের ও জন্য । 

কবিতাটির শেষে একটি বিদায়ের সুর ধ্বনিত হয়েছে । প্ররুতির মৌন্দয এ 

সমাপ্পোহের মধ্যেও বিদায়দৃশ্ের অবতারণা ঘটে । কবির এই পর্যায়ের 

প্রকৃতি-প্ীতির মধ্যে একটি পরিণত চিস্তাশীলতা লক্ষ্য করা যায়। জীবনের 
হ্যায় প্রক্ৃতিও চলিক্কু, উভয়েরই স্বতিচিহ্ের প্রত্তি ফিরে তাকাবার অবসর 
নেই । জীবন ও কালের এই চিরকালীন যাত্রাকে অনুভব করেও কবি এই 
মর্ত্য জীবন-রস উপলদ্ধি করেছেন উদাসীন নিরাস্ক্ত চিত্তে । 

সাত সংখ্যক কবিতায় কি বলেছেন যে, জীবনের ছোট ছোট রসম্য় 

অস্মতময় মুহ্র্তগুলিও নিরর্৫থক নয়। তার নিখিল স্যট্টিলোতের অঙীভূত। 
বিশ্বন্সির রসধার] কবির প্রাণে ঘষে আনন্দের সঞ্চার করেছে বিশ্বের ইতিবুতে 
তার স্থায়িত্ব না থাকলেও স্ষ্টির প্রকাশকে সে সমৃদ্ধ করেছে । এই রসনিষগ্র 

মুহুর্তগুলি নিয়ে কবি খতুর সভা মাল! গেঁথেছেন। সেই ্থষ্টি হয়েছে উজ্জ্বল 
"আনন্দময় । কবির এই আনন্দ-চেতনান্স বিশ্বস্ষ্টির স্বরূপ উদ্ঘাটিত হযেছে । 

তাই তিনি বলেছেন-__ 

বিশ্ব আমাকে পেয়েছে, 

আমার মধ্যে পেয়েছে আপনাকে, 

অলস কবির এই সার্থকতা | 

আট সংখ্যক কবিতায় কৰি বলেছেন যে একটি নগণ্য বস্তরও এই ন্যষ্টিতে 
মূল্য আছে । একটি বুনো ফুলকে কেন্দ্র করে কবি বিশ্বস্ষ্টির স্বরূপ উন্মোচন 

করেছেন । কালপ্রবাহে বিশ্বস্ষ্টির যে পরিবর্তন তাতে এই বুনো ফুলেরও 
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ভূমিকা আছে । বিশ্বস্থটির ইতিহাসে অতীত ভবিষ্তাতে ব্যান্ড কালপিখির 

মধ্যে একটি' বুনো ফুলেরও স্থান আছে । এই ক্ষুলের ফোটাঝরার মধ্যে স্যপ্ভির 

আদিম সংকল্প জীবস্ত হয়ে ওঠে__ 

লক্ষ লক্ষ বৎসর এই ফুলের ফোটা ঝরাঁর পথে 

সেই পুরাতন সংকল্প রয়েছে নৃতন, রয়েছে সঙ্গীব সচল, 
ওর শেষ সমাপ্ত ছবি আজও দেয় নি দেখা । 

এই দেহহীন সংকল্প, সেই রেখাহীন ছবি ূ 

নিত্য হয়ে আছে কোন্ অদৃশ্টের ধ্যানে ! . 
খ এই বিভাগের কবিতাশুলি হল এক, ছুই, ছয়, দশ. বার, ত্েত্বরা, 

পনেবে! সংখ্যক । 

জীবন-গোধুলিতেতে এসে কবি নানাভাবে নিজের জীবন ও মানসিক অবস্থার 
পধাঁলোচন। করেছেন । 

এক সংখ্যক কবিতায় কবি বলেছেন যে, জীবনের নানা স্তরখ-ছুঃখের বিশৃঙ্খল 

অবস্থার মধ্যে হঠাৎ কখনো সম্পূর্ণ সময়ের ট্রকবে। এসেছে । কিন্ত কবি তাকে 

কাব্যে গেঁথে রাখতে পারেন নি, কেন না তার আশঙ্কা ছিল বে প্রকাশের ব্যগ্র 

উত্তেজনার হয়তো তার স্য্ি সহজতার সামা ছাডিখে যাবে । কবির মতে 

ধ্যানের দৃষ্টিতে সুন্দরকে উপলব্ধি করতেত হয়, বাহ্ছিক ন্রপের মধ্যে স্ুন্দরকে 

পাওয়া ষায় না। তিনি অনুভব করতে পারছেন পথিবী আদিম অপ্রত্যাশিত 

আনন্দের মূহ্র্তে কবি বেচে ছিলেন এবং এই বিস্মিত আনন্দবোধকে তিতনি 
স্বাগত জানিয়েছিলেন এতেই তিতনি ধন্য _ 

অপুর্ব স্তর যেদিন বেজেছিল 

ঠিক সেইদিন আমি ছিলেম জগতে 

বলতে পেরেছিলেম - 

আশ্চর্য! 
ছয় সংখ্যক কবিতায় কবি তীব্র অস্ত্র সত্ভাকে উপলব্ধির ইচ্ছজ। প্রকাশ 

করেছেন । অভতিথিবৎসল বূপে কল্লিত ভগবানকে তাব পথিক-চিত্তকে ঘরে 

স্বান দিতে প্রার্থনা জানিয়েছেন । ভগবানেব কাছে তার আরও প্রার্থনা এই 

ঘে, ঈশ্বরের নিত্য জ্যোত্তির স্পর্শে ব্যক্কিসত্তার শ্লানি ও মালিন্য হেন দূর হয়ে 
যাযস ॥। ঈশ্বরের নিত্যসত্তার সঙ্গে মানবসতার পার্থক্য নেই । জাগতিক ৰম্ব ও 

উপকরণের আড়ালে মানবসত্বা আবৃত থাকে বলে তার স্বরূপ সব সমস্ম উপলন্কি, 
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কর যায় না। মানব তার জাগতিক সতাকেই সত্য বলে মনে করে। তাই 
কবিসভার আবরণ উন্মোচন করে সত্যন্বরূপকে প্রকাশ করার জন্য ভগবানকে 

আন্থুরোধ জানিয়েছেন-_ 

আপনাকে চেনার সময় পায় নি সে, 
ঢাকা ছিল মোটা মাটির পর্দায়; 

পর্দা খুলে দেখিয়ে দাও যে, সে আলো, সে আনন্দ, 
তোমারই সঙ্গে তার রূপের মিল । 

৩০৪৬ 

হে অতিথিবৎসল, 

পথের মানুষকে ডেকে নাও ঘরে, 

আপনি যে ছিল আপনার পর হয়ে 

সে পাক আপনাকে । 

এই কবিতারট্টিতে অনেকে কবির মানব-প্রীন্তির পরিচয় পেয়েছেন, “শেষ পর্বে 
কবির মন সাধারণ মানুষের জন্যে প্রীতি ও €প্রমে পুর্ণ হয়ে উঠেছিল, এবং এ 

ষুগেরন সকল গ্রস্থেই মানব্প্রীতির সেই স্বাক্ষর অ।ছে; অবহেলিত সাধারণ 

মানুষের প্রতিত মমতার পরিচয়ই এই কবিতার মূল কথা ।৮”১ 
দশ সংখ্যক কবিতাটির মূল প্রেরণ এসেছে উপনিষদের একটি মন্ত্র থেকে । 

এই কবিতাটি রচনার দিনে কবি প্যারিসে অধাপক সিলভ্যা লেভির মৃত্যুর খবর 

পান । এই মৃত্যু সংবাদ হয়তো! তাকে দেহ ও আত্মার সম্পর্ক বিষয়ে জিজ্ঞান্থ 

করে তোলে । এখানে তিনি আত্মার ব্বর্ধপ সন্ধানে আগ্রহী । দেহের আবিল 

আবরণে আত্মার মুক্ত রূপ ঢাকা পড়ে । কবি প্রতিদিন স্মযোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে 

নিজের আত্মার স্বরূপ অনুসন্ধান করেন । প্রাচীন ধষির।! মানবাক্মার মহৎ 

ব্বব্ূপকে অন্ধকারের পাব থেকে উদ্দিত অ্িতাব্ণ স্র্ধের মধ্যে দেখেছিলেন ॥ 

কবি আজ দেহ থেকে মনটাকে সরিয়ে ফেলে মানুষের অন্তরতম সতাকে 

অন্কচভব কনরুতে চান । 

বারে! সংখ্যক কবিতাটি ১৩৭৩ সালের নববর্ষের দিন লিখিত । জীবনের 

অপরাহ্রে খেয়া ঘাটের শেষ ধাপের কাছে বমে কবি বিগত জীবনের স্বস্তি 

নোমস্থন করেছেন । কবি এখানে আজ্মজীবনকে সংক্ষেপে বিশ্লেষণ করেছেন । 

কবিতারটিতে কবির &ঠকশোর যৌবনের স্বতির কথা আছে । মানব-ইতিহাসে র 

১. শ্রীশুদ্ধসত্ব বনু ; রবীব্্রকাব্যের গোধুলি পর্যায় প্র্থম থণ্ড € ১৩৭৯)" পৃহ ৪ 
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শঙ্টী থে নিত্যমানব তাঁকেও কবি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেছেন । কবি এখানে 
বলেছেন যে তিনি কবিসত্তার ভোগাসক্তিপূর্ণ জীবনকে উপলব্ধি করতে 
পেরেছেন। কিন্ত যে সত্তা জীবনকে নিত্যতার সন্ধান দেয় তাকে উপলব্ধি 
কন্পতে পারেন নি। মালিন্যে আচ্ছন্র তার সত্তাকে কবি পাহাড়তলির নিম্তরঙ্গ 

হ্রদের সঙ্গে তুলনা করেছেন । খতুর আবর্তনে সেখানে সৌন্দর্য ও মাধুষ স্যষ্টি 
হলেও নে পাহাড়ের বন্ধন অতিক্রম করে, নিজের সীমানা ভেডে ফেলে অববুদ্ধ 
ৰাণীকে প্রকাশ করার জন্ত অন্তগুটি আবেগে নবজীবনের আকাজক্ষাক্স নিব 
যাত্রা করে নি। মানুষের বঞ্চনা অন্যায় ও অত্যাচারের লৌহছুর্পে দ 
বিধাতার শ্রেষ্ট সম্পদ আবদ্ধ ; এই দানবের বিরুদ্ধে দেবলোকের যে অভিষান 
তাতে তিনি প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করেন নি। কেবল তিতনি স্বপ্লে 

শুনেছেন সেই €দবকল্প মানবের গুরু গুরু ডমরু ধ্বনি, আর সমর-যাত্রীর 
পদপাত-কম্পন । যে মানবসতা পাপ, ছুঃখ ও বিনাশের মধ্য দিয়ে নুতন স্চষ্টি 
করেন কবি তাকে অনুভব করতে পারেন নি, তবুও জীবন-সন্ধ্যায় তিনি 
কল্যাণকামী ইতিহাস-শরষ্ট। মহামানবকে প্রণাম জানিয়েছেন-_ 

শুধু রেখে গেলেম নতমস্তকের প্রণাম 
মানবের হৃদয়াসীন সেই বীরের উদ্দেশে__ 

মর্তোর অমরাবতী ধার সৃষ্টি 

মৃত্যুর মূল্যে, ছুঃখের দীপ্ডিতে। 
পনেরো সংখ্যক কবিতায় কবির আত্মপরিচয় এবং কবিসত্তার স্বরূপ 

বিশেষণ আছে । কৰি তার সত্তাকে সর্ব সংক্কারবজিত, ব্রাত্য ও মন্ত্রহীন 
বলে উলেখ করেছেন । তাই তার কাব্য সাধনা প্রচলিত পথ পরিত্যাগ কৰে 

দ্বেবলোক থেকে মানবলোকে এসে উত্তীর্ণ হয়েছে । কবির সাধনার সঙ্গে 
ৰাউলদের সাধন1র সাধর্ম্য লক্ষিত হয় । বাউলদের মতই তিনি সর্বপ্রকার 
সংস্কার বদ্ধনমুক্ত । তাই তিনি বলেন -_ রঃ 

কবি আমি ওদের দলে__ 

আমি ভ্রাতা, আমি মন্ত্রহীন, 
দেবতার বন্দীশালায় 

আমার টনবেছ্য পৌছল না। 
ৰাল্যকাল থেকে কবি 'নারকেল-শাখার ঝালর-ঝোল। বাগানটিতে" “ভেডে_ 

পড়া হ্যাওলা-ধরা পাচিলেব উপর একলা বসে শ্র্ধের কাছে আলোর মন্ত্র 
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গ্রহণ কন্রেছেন এবং উপলব্ধি করেছেন অধুত নিষুত বৎসর পূর্ণ থেকে এ 
আলোকমগুলে তার বাস। বন্ধুহীন গোণীচ্যুত কবি সত্যেন্ন সাধনা করেছেন 
অস্বত আকাভজক্ষা করেছেন । তিনি নিতভ্যকালেনর মান্ছষকে সংস্কারের গও্ীীর 

বাইরে খুঁজে ০পয়েছেন। তমসের পরপারে মহান মান্ষকে দেখেছেন । 
যৌবনে তিনি নাঁরীর সংস্পর্শে এলেন, উভয়ের আত্মার রহস্য উভয্মের কাছে 
অপরিচিত, তবু তাদের মিলন হল । কবির প্রেমের একটি দিক ধবা-ছোদ্ার 
মধ্যে জাগতিক নান্রীকে অস্কভব করেছে, অন্যদিকে ধ্যান মুক্তিতে নারীর 
মালিম্তমুক্ত পুর্ণতর ব্ূপ যেখানে মহাসমুদ্রের বিরাট ইঙ্গিতকে অন্গভৰ 
করেছেন কবি । 

কবিতাটির শেষাংশে সবিতার উপাসনা । প্রেমবোধ এবং দেবলোঁক থেকে 

মানবলোকে উত্তরণের কথ। বলেছেন কবি-_ 

আমার গানের মধ্যে সঞ্চিত হয়েছে দিনে দিনে 

স্যষ্টিন প্রথম বহন্ত, আলোকের প্রকাশ-_ 

আর স্ট্টির শেষ রহস্ত, ভালোবাসার অস্বত ৷ 

আমি ব্রাত্য, আমি মন্ত্রহীন 
সকল মন্দিরের বাহিরে 

আমার পুজা আজ সমাপ্ত হল 

দেবলোক থেকে 

মানবলোকে, 

আকাশে জ্যোতির্শয় পুরুষে 
আব মনের মান্ছষে আমার অস্তরতম আনন্দে । 

৮. এই ভাব্ধারার কবিতা হল ষোলো ও সতেরো সংখ্যক কবিতা । 

ষোলো সংখ্যক কবিতাটির নাম "আক্রিকা' । এটি প্রকাশিত হম্ব ১৩৪৩ 

সালের চৈত্র মাসের প্রবাসীতে । মুসোলিনির ইতালী আবিসিনিদ্ষার 
স্বাধীনতা গ্রাস করে । এই যুদ্ধ ও অত্যাচারের অস্তরজজ পরিচয় আছে 
ৰকবিতাটিতে । ১৯৩৭ এ্রীষ্টান্দে কলকাতা! বিশ্ববিস্তায়ের সমাবর্তন উৎসবে 

পোৌরোহিত্য করবার আমন্ত্রণ পেয়ে কলকাতায় আসার আগের দিন অনিক 
চক্রবর্তীর অনুরোধে এই কবিতাটি রচনা করেন । 

কবিতাটি কবির মানবতাবোধের একটি উজ্জল দৃষ্টাস্ত। সভ্যতার গর্বে 



২৩৯৪ ববীন্দ্কাব্যের শেষ পরান 

উদ্ধত অত্যাচারী উপনিবেশবাদীদের প্ররত্তি কবির আস্তিক ঘ্বণা প্রকাশ 

পেয়েছে । 

সতেরো। সংখ্যক কবিতায় জাপানীর1 চীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রায় জক্মী 
হবার জন্য অহিংস মন্ত্রের উদ্গাতা! ভগবান বুদ্ধের মন্দিরে আশীর্বাদ ভিক্ষার 
জন্য গিয়েছিল । এখানে ধর্শের নামে মিথ্যাচান্রকে কবি তীব্রভাবে ব্যক্ষ 
করেছেন । এই কবিতাটির ছন্দোবছ্ধ ব্ূপ হল নবজাতক-এর “বুদ্ধতভ্ি' 

কবিতাটি । : 

৪. এই গ্রস্থের প্রেমমূলক কবিতার সংখ্যা হল দুই, এগারো এব চৌছ 

সংখ্যক কবিতা । | 

এগারে। সংখ্যক কবিতাটি ১৩৪৩ সালের টবশাখ সংখ্যা প্রৰাশীত্ে 

“উদাসীন” নামে প্রকাশিত হয় । একদিন বসম্ত কবির প্রাণে ষ্বে উন্মাদনা 

জাগাত আজ বাধ্যক্যে কবি প্রকৃতিতে সেই বপমুপ্ধতা অনুভব করতে পারছেন 

না। যৌবনে কাব্যশ্রী কবিকে যে আনন্দ ও চঞ্চলতায় উদ্ৃ,দ্ধ করেছিল এখন 

সেভাবে তাকে উজ্জীবিত করতে পারছে না । (সই নাবী কবির কাছে এখন 

বাণীহারা াদেব মত হলেও তিনি জানেন তারই মনের রডে সে নিজেকে রডীন 
করেছিল । আজ কবিকে সে বূপস্থধা থেকে বঞ্চিত করে নিজেকেই সার্থকতা 

থেকে বঞ্চিত করেছে । এখন কবির মনে তার মাধুধ যুগের ভগশ্লাবশেষ বঙ্কে 

গেল । ত্িতনি সেই নারীর মধুর স্বৃতির মধ্যে বাস করছেন । কিন্ত তে নাবী 

নিজের কৃপণতায় মায়াশূন্ত মরুদেশে রয়েছে । 

চৌদ্দ সংখ্যক কবিতাটি লঘু রোমান্টিক রসের অনাবিল স্বচ্ছতায় নিগ্ধ ও 
ক্ন্দর । কবি তার ধ্যানরূপিণী তক্ণীকে বলেছেন চিরন্তনী । একালে কবি 

তই পুরানো বলে প্রতিভাত হান তবু তিনি প্রেমের আসরে গানের জোগান 

দিতে পারবেন, জেই গানে প্রেমিক-প্রেমিকা নিজেদের নূতন করে আবিক্ষার 

করবে । কবি তার যৌবনের স্কর একালের নববসন্তে বেখে ঘেতে চান । 

আজকের প্রেমিকার মনে সেদিনের স্কর বিস্বথত বেদনার আভাস এনে দিক ॥ 

অতীতে ঘখন তিনি প্রিয়বন্দনা করেছেন তখন এই প্রেমিকা ছিল না, আবার" 

খন সে পৃথিবীতে থাকবে না তথনও সে কবির কাব্যে অমর হযে থাঁকবে-_ 

ওগো চিরস্তনী, 

আজ আমার বাশি তোমাকে বলতে এল-_ 

খন তুমি থাকবে না তখনো তুমি থাকবে আমার গানে । 



কাব্যট-পরি চিতি ৩৯৫ 

গ্াাষলী 

১৩৪৩ সালের ভাত্র মাসে শ্তামলী প্রথম প্রকাশিত হয় । শাস্তিনিকেতনেন 

মাটির ঘর শ্টামলীর নামানুসারে এই কাব্যের নামকরণ কর! হয্স শালী । 

শেষ সপ্তক-এর চুয়াল্পিশ সংখ্যক কবিতায় এই ঘরের কথা আছে -_ 

আমান শেববেলাকার ঘবখানি 

বানিয়ে ব্রেখে ষাব মাটিতে, 

তার নাম দেব শ্টামলী। 

এখানে কবির ম্বত্তিকাসক্তির পরিচয় প1ওয় যায় । কবি মাটিকে ভালবাসেন । 

মাটি ক্রাবনের সব অপূর্ণতা বেদনা ও কলঙ্ককে শ্ঠামল দূর্বাদলে ঢেকে রাখে ॥ 

বাংলাদেশের মাটির ব্রড শ্টামল, বূপন্ড্ি্ধ এই বাংলাদেশের মেয়েকে তিনি 

ভালবেসেছেন । তার চোখে মাটির শ্টামল অগ্তন, কচি ধানের চিকন আভা । 

কবির কাছে বাঙালী যেয়েও শ্যামলী । শ্যামলী গ্রন্থের শেষ কবিতাটি এ 

মাটির ঘরকে নিয়ে লেখা । এই গ্রন্থের প্রেমের কবিতাগুলিতেও ল্সিগ্ধ শ্যামলা 

বাঙালী মেয়েব্র কথা | 

মাটি2 ঘব শ্//মলাতে বাসই চির-পখিক মানবাহ্মার পক্ষে উপযুক্ত মনে 

হয়েছে কবির । ইট-পাথর দিয়ে গাথা ভিত বন্ধনের প্রতীক । মাটির ঘরের 

মধ্যে আছে একটি উদাসীন নিরাসক্তির ভাব । মাটির ঘর বাধা সহজ, আবার. 

0ভডেও যাঁর সহজে । তাই কব “শ্যামলী” কবিতা বলেছেন-__ 

যাব আমি । 

তোমার ব্যথাবিহীন বিদাক্স(দনে 

আমার ভাঙাভিটের 'পরে গাইবে দোয়েল লেজ ছুলিয়ে । 

এক সাহাঁনাই বাজে তোমার নীশিতে, ওগো শ্টামলী, 

যেদিন আমি, আবার ঘেদ্িন যাই চলে । 

অন্ঠান্ত গচ্য-কবিতার ন্যায় জুর শোনা গেছে শ্টামলী-তে । এই কাব্যের 

কবিতা গুলিকেও কয়েকটি ভাগে ভাগ কর। ঘায় । ১. আখ্যানমূলক কবিতা । 

২. প্প্রেমমূলক কবিতা । ৩. বিশ্বপ্ররুতিযূলক কবিতা । ৪. মানবসভ্ভার 

অপব্রিমেয়তা, মৃত্যুর মহিমা ও বহস্য-সম্পক্ষিত কবিতা । 
১. “কনি”ত “অম্বত”, “ছর্বোধ ও “বঞ্চিত, এই জাতীম্প কবিতা । এই 

কবিতাগুলির মধ্যে ছোট গল্লেব গাঢ় সংহতি লক্ষ্য করা ঘাক্স। এই 



“৩৯৬ ববীকজ্দ্রকাব্যের শেষ পরায় 

কবিতাগুজির মধ্যে অতীত প্রেমের স্মতি উজ্জ্বল হয়ে আছে । এখানে প্রেমের 

সীত্রতা আছে, বেদনা আছে, কিন্ত ব্যাকুলতা। ব1 হতাশা নেই । 

“কনি” কাহিনীকাব্য । রবীন্দ্রনাথ বিরহের মধ্যেই প্রেমের সার্থকত। 

খুজে পেয়েছেন । এখানে কবি বলতে চেয়েছেন, যে প্রেম সম্পর্ক সমাজের 

প্রতিকৃলতায় বাধাপ্রাপ্ত হয় তা নূতন সম্পর্ক স্ষ্টি করে নিজেকে চবি তার্থ 

করতে চায় । এখানেই প্প্রেমের ট্রযাজ্জেডি ঘটে | 

“দুর্বোধ” কবিতায় নাটকের নায়ক কুশল মেনকে ভালবাসে নাম্সিক। নবনী। 

নবনীকে কুশলের কোন প্রয়োজন নেই, তাই €স নবনীর প্রতি বঢ ব্যবহাক্ 

করে। নবনী মনে করেছিল যে, দীনতা ও ক্ষুর্দতার মধ্য দিয়েই কুশলের হৃদয় 

জয় করবে__ 
“ঘাস ঘেমন দিনে দিনে নেয় ঘিরে কঠোর পাহাডকে ॥ 

কুশল দূরে চলে গেল । সম্পর্ক রইল শুধু চিঠির মাধ্যমে । ফিরে এসে কুশল 

নবনীকে বিয়ে করতে চাইলে নবনী কুশলের ভালবাসার স্বীকুতিতে নিক্ষদ্দেশ 

হয়ে গেল । নায়ক-নায়িকার প্রেমের এই ছুর্বোধ্য বহশ্যকে কবি এইভাবে 

ব্যাখ্যা করেছেন-__ 

“মেয়েই হোক আর পুরুষই হোক, স্পষ্ট নয় কোনো পক্ষই ; 
যেটুকু সখ দেয় বা! ছুহখ €দয়় স্পষ্ট কেবল সেইটুকুই 1, 

তারপর কুশলের মুখ দিয়ে কবি জানিয়েছেন ঘে €প্রমপাত্রী দৃষ্টি বাইরে থেকে 
ক্রমে স্থষ্টির বাইরে চলে যায়, তখন শুধু তার মাধুর্যটুকুই মনে থাকে, জন্য 

সবকিছু গৌণ হয়ে ঘায়। দেই সময় প্রেমিক সহজভাবে নিজেকে প্রকাশ 

করতে পারে এবং ভাষালংকারে ৫প্রমিকার স্মৃতি মৃত্তিকে সাজিয়ে তুললে সে 
এক নূতন রচনা হয়ে ওঠে । এই জন্তই খ্রীষ্টান শাস্ত্রে বলে স্ষ্টির আদিতে 
ছিল বাণী । 

২. €€দ্বত', শেষ প্রহরে", “হারানো? মন”, “সম্ভাষণ”, “বাশিওযা লা”, 

“ম্লভাডা,, “হঠাৎ-দেখা', ও “অপর পক্ষ” প্রভৃতি কবিতাগুলিকে প্পরেমমূলক 

কবিতা বল যায়। 

হ্যামলী-র প্রেম-কবিতাগুলিতে রবীন্দ্রনাথের আদর্শম্ূলক রোমান্টিক ০প্রম- 
ভাবনার পরিচম্ম পাওয়া যায় । এখানে প্রেমের চিরস্তন বহন্যঠেরই নানাব্গপ 

ইৈচিত্র্য স্ষ্টি করা হয়েছে । কবিতাগুলিতে আবেগ সীমিত হলেও কল্পনার 

শ্রসার এবং পত্রিণভ চিস্তাশীলতা। লক্ষ্য করা যায় । 
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শ্টামলী-র প্রেম কবিতাগুলির ছুটি ধারা । কোন কোন কবিতায় কবি 

দাম্পত্য-জীবনের যান-অভিমানকে কেন্দ্র করে কবিতা রচনা করেছেন, আবান' 
কখনও বা নৈব্যক্তিকভাবে নারী-পুরুষের সম্পর্ককে ব্যক্ত করেছেন । ব্যক্তিগত 
প্রেমের উপলন্ধির ক্ষেত্রে স্বতিচারণা লক্ষ্য করা যায় । এখানে রবীন্দ্রনাথের 
প্রেমচিস্তী বস্তকেন্দিক হলেও স্থানে স্থানে তা বস্তর সীমাকে অতিক্রম করে 

গিয়েছে । সাধারণ নারী তাই অসাধারণ হয়ে উঠেছে । প্রাত্যহিক জীবনের 

গ্লানি ও মালিম্তকে দূর করে কবি বাস্তবাতীভ শ্রেমলোকে উত্তীর্ণ হয়েছেন । 

শ্যামলীর প্রেম-কবিতাগুলি স্তিমিত আবেগ ও নিবিড় উপলদ্ধির ছোয়ায় পরম 
উপভোগ্য হয়ে উঠেছে 

“দ্বেত' কবিতায় কবি বলেছেন প্রেমিকা প্রেমিকেব্র মনের স্ষ্টি । প্রেমিকের 

মনের ভাবে ও কল্পনায় ০প্রমিকা নূতন রূপ পরিগ্রহ করে। 

অসম্পূর্ণতা প্রেমিকের প্রেমেই পুর্ণ হয়। 
প্রেমিকার সত্যকার সার্থকতা 1 

প্রেমিকার দমস্ত 

প্রেমিকের প্রেমের মধ্য দিয়েই, 

আজ তুমি আপনাকে চিনেছ 

আমার চেনা দিয়ে । 

আমার অবাক চোখ লাগিয়েছে লোনার কাঠির ছোওয়া, 
জাগিয়েছে আনন্দরূপ 

তোমার আপন €চতন্তে | 

"হঠাং্ দেখা” কবিতায় ০প্রমের বিরহ-ভাবুকতাই উপজীব্য হয়েছে । কবির 
মতে প্রেমিকের চিত্তে প্রেমিকার জন্ত ৫প্রমান্থভবের মৃত্যু নেই । বাস্তব সংসারে 

প্রেম দৃশ্ঠটমান না হলেও মনের গভীরে তার অস্তিত্ব থাকে । তাই বহুকাল 

পরে রেলগাড়িব কামবাক্স প্রেমিক-€প্রমিকার হঠাৎ দেখা হয়ে গেলে আবার 
চিরদিনের জন্য বিচ্ছিন্ধ হওয়ার পূর্ব মুহূর্তে প্রেমিকা যখন জিজ্ঞাসা করে তাদের 
বিগত দিনের কিছু বাকি আছে কি না, প্রেমিক বলেছে__ 

রাতের সব তারাই আছে 
দিনের আলোর গভীরে ।” 

- এই ধাবা কবিতা হল প্রাণের বস”, 'ম্বপ্র'ত ত্িতুলের স্কুল” ও. 

শ্যামলী" | 
প্রাণের রস” কবিতায় কবি জীবন-গোধুলিতে নিলিপ্ত অবকাশের মুহূর্তে 

প্রকৃতিকে নৃতনভাবে অনুভব করেছেন। বিশ্ব-নিসর্গে ষে প্রাণের অসুর 

৬ 
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প্রবাহ তার মধ্যে কবিপ্রাণও অক্ষীভূভ । নিজের প্রাণকে প্রকৃতির সঙ্গে মিলিত 

করে আপন চেতনায় বিশ্ব-প্রাণের স্পর্শরস অনুভব করেছেন । বর্তমান জীবনের 

সমক্ফার় আজ আর তিনি বিচলিত নন । স্বতুযুর ভয়ও তার নেই, কারণ প্রকৃতির 

মধ্যেই তিনি প্রাণের অস্বৃতময় অন্তিত্ব উপলব্ধি করেছেন । 

স্বপ্প' কবিতায় শ্রাবণের ঝড়ে। রাজ্িতে প্রাচীন কালের নারীর কথা মনে 
করেছেন কবি । কিন্ত একালের আধুনিক! নারীর ছায়ায় অতীতঘুগের হবি 
কবির চোখে স্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে না । সই নারীর সঙ্গে বর্তমান কালের নার 
আচার-আচরণ এবং বসনভূষণের পার্থকা আছে । তবু অতীতের কবি শ্রাবণ 

বাজে বে নারীকে স্বপ্প দেখতেন তার সঙ্গে বর্তমান কবিব স্বপ্পে মিল আছে ।__ 

আবণের ব্রান্রে এমনি করেই বযেছে সেদিন 

বাদলের হাওয়া, 

মৈল বম্মে গেছে 

সেকালের ম্বপ্ধে আর একালের স্বপ্লে। 

কলন। কাব্যগ্রন্থের “ম্বপ্র” কবিতাক্সও রবীন্দ্রনাথ ক্যালিদ্াসের যুগে 'প্রস্থাণ 

করেছেন । কবি কালিদাসের উজ্জস্সিলীপুরে শিপ্রানদী তীরে কবি তার পুব- 
জন্মের প্রথম প্রিয়া মালবিকাকে খুঁজতে গিয়েছিলেন । বর্তমান কবিতায় 

ভিন্্শো। বছর পূর্বেকার টবষ্ণব কবির নায়িকার সঙ্গে আধুনিক নারীর মিল না 
দেখলেও উভক্স যুগের ম্বপ্রের মৃধ্যে একটা সাদৃশ্ট অস্থভব করেছেন । 

“তেভুলের ফুল' কবিতায় তেতুলের ফুলে কেন্দ্র করে কবির জীবনেতি- 
হাসের ম্বৃতি বোমস্থন করেছেন । তেতুলের ফুল অভিজাত ফুলের দলে পড়ে 

না, তাই কবি কোনদিন তার প্রতি আগ্রহ দেখান নি। আজ এই ফুলকে 

দেখে কবির মনে বিশেষ ভাবের উদয় হল । কবির মনে পড়ল তার শহব্রের 

বাড়ির স্প্রাচীন তেতুল গাছকে । কালের পরিবর্তন হয়েছে, কবির জীবনেও 
হয়েছে অনেক পরিবর্তন, কিন্ত মানব-ভাগোর উত্ধান-পতনের প্রতি নিলিপ্ত 

হয়ে আজও নেই আত্মসমাহিত তেতুল গাছ দ্রাড়িয়ে আছে। ঝড়-বাদলের 

দিনে গাছটিকে ত্রুদ্ধ ভৎসনারত মুনির মতো মনে হতো, ইটকাঠের মুক জড়তাবর 

মধ্যে মহারণোর প্রতিনিধি বলে মনে হতো, আবার বসন্তের দিনে তাকে 

তিনি খতুরাজের বাইরের দেউড়ির উদ্ধত দ্বারৰী বদে দজেনেছেন। সেদিন 

ভার ন্দঢ় বৃহৎ ব্ধপের অস্তরে সুন্দরের নম্রতা ও বসস্ভের সভায় তার কৌলিন্তকে 

কবি উপলব্ধি করতে পাবেন নি। আজ ফুলের পরিচম্ে তেতুল গাছকে 
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দেখছেন, তার স্থন্দব্ের সাধনাকে অন্কভবৰব করতে পারছেন । তিনি মনে 

করছেন এ ত্রৌঢ় গাছের গোপন ঘৌবন-মদিরতা ঘদি অতীতে উপযুক্ত লগ্বে 
বুঝতে পারতেন তবে তাৰ প্রেক্সসাকে ফুলের একটি গুচ্ছ উপহার দিতেন । 

৪. এই আাবধার।ন্ কবিত।গুলি হল “আমি', “চিবযাত্রী', 'কালবাভ্দ্রে' ও 
“অকাল ঘুম: । 

'আমি' কবিতাটির মধে; রবীজ্রন।থের দার্শনিক চিত্তার পরিচয় পাওয়া 
যাস । এখানে দর্শনিক চিন্তার সঙ্গে কাব্যরসের সংর্থক সমন্বয় ঘটেছে । কবি 

মানুষের জ্ৰন্তরতম সভাকে অসীমের অংশব্মপে কল্পনা করেছেন । একেই কবি 

বলেছেন “আম । অসীমই “আমি” ব্ধূপে অর্থাৎ মানুষ রূপে অবতীর্ণ হক্ষে 

স্ষ্টিকে সম্পূর্ণতা দান করেছে । মাক্ষষের মধ্য দয়েই শ্স্টির বূপ বস ফুটে ওঠে 

এবং এই 'আমি'র মধ্য দিয়েই বিধাতা তার স্যষ্টির মাধুষ ও €ৌন্দব উপভোগ 

করেন । 

ও দিকে, অসীম যিনি, তিনি স্বয়ং করেছেন সাধনা 
মাক্গষের লীমানায়, 

[কেই বলে “আম? । 

এই আমির গহনে আলো-আধারের ঘটল সংগম, 

দেখ! দিল ব্ধপ, জেগে উঠল বস। 

'না” কখন ফুটে উঠে হোল “হ7', মাকসার মন্ত্রে 

বেখাকস রঙে স্থে হুহখে। 

এই “আমি' না থাকলে বিশ্বস্থষ্িব কোনো অর্থ থাকত না। কবিত্বশূন্ত বিধাতা 

নীলিমাহীন আকাশে ব্ক্তিত্বহারা অশ্তিত্বের গণিততত্ব নিযে একা বন্দে 

থাকতেন এবং তার কাছে স্ষ্টি সৌন্দর্ষশূন্ত ও প্রেমবিহীন বলে প্রতীয়মান হত। 
এই কবিতাটির অস্তনিহিত ভাবের সঙ্গে 'গীতাঞ্লি-গীতিমাল্য-গীতালি' যুগের 

চিন্তাধারার সাদৃশ্ত আছে । 
“চির্রঙাত্রী”? কবিতান্ম রবীন্দ্রনাথ মানবসতাকে চিরপথিকক্ধপে কল্পনা 

করেছেন । পথিকব্পী এই মানবসভ্ত। বার বান জন্মমৃতুযুর মধ্য দিসে আসা- 

ৰাওযা করে, মানবপ্রাণ চিরকাল নূতনের অভিসাবী । মানুষের মধ্যে ধারা 
সাধক সন্ধানী তারা নবীন প্রেরণাযস নব-স্ষগির দিকে এগিয়ে ঘান, তারাই মৃত্যুকে 
অভিতক্রম্ম কনে এগিম্সে চলেন আঅনাগতের দিকে । যারা বস্ত আকড়ে পড়ে 

থাকে ভারা বেচে থেকেও স্বৃতের তুল্য । মানুষের এই অগ্রগতি ব্যাহত হলেই 
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তার সর্বনাশ ঘটে । মাহুষের অস্তরের প্রেরণাই তাকে এগিযে ঘেতে সাহায্য 

করে । এই প্রেরণাতেই যাক্ছষ সীমার গণ্ডি ছাড়িয়ে অমরতা লাভ করে । 

'অকাল ঘুম” এবং “কালবান্ররে কবিতা ছুটিতেও কবি মানষের অস্তর-সতার 

বিশ্লেষণ করেছেন । মানুষ খণ্ড দেশ-কালে বদ্ধ হলেও অসীমের অংশ । কোন 

হুর্লভ মুহুর্তে মাহুষের সেই পরিচয্স প্রকাশিত হয়ে পড়ে । 

খাপছাড। 

এই গ্রস্থটি ১৩৪৩ সালের মাঘ মাসে প্রকাশিত হয় । এখানে শিশুর্টের 

উপযোগী কয়েকটি ছড়ায় হাস্তরস পরিবেশন কর হয়েছে । অদ্ভুত, অবাস্তব: ও 
পরস্পর-বিরোধী উক্তির সাহায্যে হাস্যরস স্ষ্টি করা হয়েছে । যেমন-_ 

ক্ষাম্তবুড়ির দিদিশাশুডির 

পাচ বোন থানে কাল্নায়, 

শাড়িগুলে। তার! উচ্থুনে বিছাক্ষ, 

হাড়িগুলো রাখে আললনাম্ব । 

ছড়ার ছবি 

এই গ্রন্থটি ১৩৪৪ সালের আশ্বিন মাসে প্রকাশিত হম্ম । এটি কোন হাশ্যরসাত্মক 

রচনা নয় । ছড়াব-ছন্দে শিশুদের উপযোগী কতগুলি গল্পচিজ্রের সমষ্টি। 

বাংলাদেশের ছড়াগুলিকে রবীন্দ্রনাথ উচ্চ আসন দান করেন। বাল্যকালে 

ংলাদেশে প্রচলিত হছড়াশুলি তাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে । ছড়ায় 

মুখের ভাষার কাছাকাছি চলতি শব্দের ব্যবহার এবং সহজ ত্বরবৃত্ত ছন্দের 

ঘোলা এদেশের শিশুচিতের সঙ্গে সঙ্জে রবীন্দ্রনাথের চিত্তকেও দোলাস্সিত 

করেছিল । ছড়ার ছবি শিশুদের জন্য রচিত হলেও এন মধ্যে স্থানে স্থানে 

রচনার পান্রিপাট্য ও ভাবের গা্ভীর্য চোখে পড়ে । যেমন__ 

আমার নৌকো বাধা ছিল পন্মানদীর পারে, 

হাসের পাতি উড়ে যেত মেঘের ধারে ধাবে-_ 

জানিনে মন-কেমন-করা লাগত কী হুর হাওয়ার 
আকাশ বেয়ে দূর দেশেতে উদাস হয়ে যাওয়ার । 

কী জানি সেই দিনগুলি সব কোন্ আরিয়্র লেখা! 
বিকিমিকি সোনান্র রঙে হালকা তুন্সির রেখ। | 

ছড়ার ছবি, “পন্মার 
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প্রান্তিক 

প্রান্তিক প্রকাশিত হুমম ১৩৪৪ সালের শৌষ মাসে । এই বৎসর ভাঙ্ মাছে 

কবি নিদারুণ রোগে আক্রান্ত হন । এই সময় কবি মৃত্যুর দ্বারদেশে উপস্হিত 

হয়েছিলেন । কবির চেতনা লুস্তি গুহা হতে মুক্কি লাভ করল । জীবন-মৃত্যুর 

সক্ষিস্থলে দাড়িয়ে কবি জীবন সম্পর্কে প্রশান্ত ও স্বচ্ছ দৃষ্টি লাভ করতেন । 

ম্ত্যু-যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে কবি জীবনের সত্য পরিচয় লাভ করলেন । এই 
কাব্যের ১৮টি কবিতার মধ্যে ১৬টিই মৃত্যু-বিষন্বক । এবং অন্ত ছুটি 

কবিত। কবির সাম্প্রতিক সমাজচিস্তা-প্রস্থত। এর অধিকাংশ কবিতাই 

মান্দ তন মাসের মধ্যে রচিত। ম্ভ্যুর প্রেরণায় লেপা হলে৪ ক্বতাণ্ডলর 

মূল কথ। জীবন । 

'প্র/স্তিক' নামটি গভীর অর্থময়্ । কবির জীবন-চৈতন্য লুপ্তি গুহায় অবপশ্ধ 

হল। "বিশ্বের আলোকলুপ্ত তাঁমরের অন্তরালে" মৃত্যুদূত তার শবে এস 

উপস্থিত হল । সক্ষণকালের জন্য সবই হয়ে গেল উন্দ্রাতুর স্বপ্পচ্ছন্্। কিন্ত 

শেম্ব পযন্ত মৃত্যু-অন্ধক।রে জয় করল ঠচতন্যের আলোক-প্রবাহ কবি 

নবচেতনার উন্মেষ হল । ১ সংখাক কবিতা__ 

- নৃতন প্রাণেব্ স্থষ্টি হল অবারিত 

স্বচ্ছ শুভ্র চৈতন্যের প্রথম প্রত্যুষ-অক্থ্যদ্সে । 

স্বত্যুর প্রসাদবহিতে কামনার আবর্জন7, ক্ষুধিত অহমিকার বাশিকৃত ন্দঞাঁল 

দগ্ধ হয়ে যাক, জীবন আলোকিত হয়ে উঠুক ₹ সংখ্যক কবিতা কবিপ এই 

প্রার্থনা ॥ 
৩ সংখ্যক কবিতাম্ন কবি বলেছেন যখন অদৃশ্ট আঘাতে “এ জন্মের সাথে লঙগ্গ 

স্বপ্রের জটিল স্থত্র' ছিন্ন হয়ে গেল, তখন “অপংখ্য অপরিচিত জোতিক্ষের 

লিঃশব্দতা মাঝে কবি নয়ন মেললেন। বিশ্বস্থষ্টির কর্তার পরিচস্স তার সামনে 

হল অবারিত। তিনি অনুভব করলেন তাকে শূন্য দিগন্তের ভূমিকা নূতন 

জীবনচ্ছবি রচনা কবছেন হবে । 

৪ সংখ্যক কলিতায় জীবনের “বিচিত্র কাজের কথা বলেছেন কবি। 

জধবনের অসংখ্য বেচাকেনা ও আশাপ্রত্যাশার তোলাহলে, বিবিধের বহু 

হস্তক্ষেপে সংসারের বিভিন্ন প্রকাশে জীবনে সত্য অবলুপ্তপ্রান্থ। কিন্ত 

স্ৃত্যুর আরতি শতঙ্ধধবনিততে__ 

ববীন্দ্রকাবা-_২৬ 
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পরের স্থখের মূল্য হতে মুক্ত, সব চিহুমোছা। 

অসভ্কিত আদিকৌলিন্তের শাস্ত পরিচয় বহ্ছি 

ফেতে হবে নীরবের ভাষাহীন সংগীতমন্দিবে 
একাকীর একতারা হাতে । 

« সংখ্যক কবিতায় অতীতের সঙ্গে বোঝাপড়া, ত্যাগ ও তভোগের প্ষী্থ 

প্রয়াসের মধ্যে দিয়ে কবি মুত্তির সন্ধান করেছেন । অতীতের যা কিছু বেদ 
ধন কামনার ব্যর্থতা সব মৃতু) হাতে সমর্পণ করে কবি ঘেঘমুক্ত শরত্েব 

আকাশের মতো! ভারমুক্ত হতে চেদ্েছেন ' এই মুক্তি পৃথিবীকে বজন কনে 
নয় বরং তার আনন্দরসে অবগাহন করে নিজেকে গভাব ভাবে অঙ্গ৬বের মধ্যে । 

*» সংখ্যক কবিতায়__ 

হে সংসার, 

আমাচকে বারেক ফিরে চাও; পশ্চিমে যাবার মুখে 

বজন €কোরো। না মোরে ডপে ক্ষত ভিক্ষুকের মতো । 

জীবনের শেষপাত্র উচ্ছলিয় দাও পুর্ণ করি । 

৭ সংখ্যক কবিতাটি কবির জীবনকে শ্বীকৃতি-দানের ইতিহাস। জীবনেই 
তিনি অপূর্ব ও অনির্চনীয়ের উপলব্ধি করেছেন । 

৮» » এবং ১০ সংখ্যক কবিতায় কবির দৃষ্টি ওপনিষদিক আত্মোপলব্ির 
'গরভীব্বে নিমগ্ন । কবি মনে করছেন এতদিন ঘষে সাজে তিনি আপনার পরিচম্ব 
'বুচন। করেছেন, মৃতুযদূতের স্পর্শে আজ তা নিরর্থক মনে হচ্ছে । বাইরের, 

বর্ণপ্রসাধন আজ মুছে গেছে, আপনর নিপুঢ পূর্ণতা উপলব্ধি করেছেন । অবসন্ধ 
চেতনার গোধূলি লগে যখন €দহ ও স্বৃতি ক্ষীণ হয়ে আসছে, সমগ্র বিশ্ব 

বৈচিত্র্যের উপর নেমেছে এক কৃষ্ণ যব্নিকা, তখন সেই তমসার পার স্থিত 

মহান পুকুষের চ্যাতিশ্য়ঃ কল্]।ণতম ব্ুপকে কবি প্রতক্ষ করতে চাইছেন। 

স্বত্যুর পরপারে কবি জে]াঁতর জ্যোতিতকে উপলন্ধি করলেন । এতদিন তার 

ঘি তারই ছায়াআ]চ্ছাদিত ছিল। স্থষ্টির সীমান্তে এই তজ্যাতি-ম্বরূপের দর্শনই 

কবির চরম আকাভজ্ফা। এই চরমের কবিত্বের ম্ধাদা লাভেব্র জন্যই কৰি 

এতকাল জীবন-রক্গভূমিতে তান সেধেছেন । ১০ সংখ্যক কবিতান্ব__: 

---লব আমি চরমে কবিত্বমধাদা 



কাব্য-পরিচিতি ৪০৩ 

আবনের ব্ঙ্গতৃমে, এরি লাগি সেধেছিনু তান । 

বাজিল না কুজ্রবীণ! নি:শব্ম ভৈরব নবরাগে, 
জাগিল না মর্শতলে ভীষণের প্রসন্গ মুরতি-_- 

তাই ফিরাইয়া দিলে । আনিবে আরেক দিন ঘবে 
তখন কবির বাণী পরিপক্ক ফলের মতন 

নিঃশব্দে পড়িবে খসি আনন্দের পূর্ণতার ভাবে 
অনস্তভের অর্থযডালি-পরে । চরিতার্থ হবে শেষে 

জীবনের শেষ মুল্য, শেষ যাত্রা, শেষ নিমন্ত্রণ । 

কবির দৃষ্টি শুপনিষদিক জ্যোত্ির ধ্যানে নিমগ্র হয়েছে । তিনি মহামুক্তির 
স্বাদ পাবার জন্য ব্যাকুল । "১ এবং ১২ সংগ্যক কবিতায় বলেছেন এই পৃথিবীর 
কলরব ব্খরিত খাতির প্রাঙ্গণ থেকে এবং লোকমুখের নিন্দাখ্যাতি থেকে 

তিনি সরে যেতে চান । জাগতিক খ্যাতি সম্মানই তার কাম্য নম । 

'আকাচক্ষা ১২ সংখ্যক কবতায়্ ব্যক্ত হয়েছে__ 

তার 

-- এ জনমে 

শেষ ত্যাগ হোক তব ভিক্ষাঝুলি, নব বসস্ভেব্র 

আগদনে অরণ্যের শেষ শুফ পত্রগুচ্ছ যথা! । 

যার লাগি আশাপথ চেয়ে আছ ০ে নহে সম্মান, 

সে ঘে নবজীবনের অরুণের আহ্বান-ইঙ্গিত-_ 

নব্জা গ্রতের ভালে প্রভাতের জ্যাতির তিলক । 

১৩, ১৪ এবং ১৫ সংখ্যক কবিতায় কির মন নরাসক্ত ছুটির আনন্দে 

পূর্ণ ॥ জীবনের বন্ধনই শেষ কথা নয়, মানবাত্মার গতি অনস্তের পানে, 

ভার সখ)তা শ্্য নক্ষত্রের সঙ্গে । পৃথিবীকে ত্যাগ করার পূর্বে পথচিহ্হীন 
'অন্ত€সন্ধুপারে কুলায় রিক্ত করে উড়ে যাওয়া! পাখীর মত তিনিও অনস্ত 

অভিমুখে যাত্রার পূর্বে বসুন্ধরাঁর আতিথ্য এবং প্রীতির জন্য ক্লৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন 
কবেছেন ১৪ সংখ্যক কবিতায়__ 

--এ পারের ক্লান্ত যাত্রা গেলে থাম 

ক্ষণতরে পশ্চাতে ফিনিয়। মোর নম্র নমস্কারে 

বন্দনা করিয়। যাব এ জন্মের অধিদেবতারে ॥ 

১৫ সংখ্যক কবিতায় কবি ম্বতু।র মধ্য দিয়ে নিজেকে নূতন ব্ধপে দেখেছেন-__ 

€তিনি যেন “তীর্থবাআ্রীর অতিদূর ভাবীকাল হতে মন্ত্রবলে ভেসে এসে বর্তমান 
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শতাব্দীর ঘাটে এই যুহ্র্তে পৌছেছেন । তার উপর থেকে প্রাত্যহনিকততান 

আবরণ সরে গেছে, নিজের বাইনে নিজেকে দেখেছেন “আপন যুগের কোনো 

অজানিত'-এর মতে।। সর্ব দেহ মন থেকে অভ্যাসের জাল ছিন্সর হস্থেছে, 

তুচ্ছত।র জীর্ণ উত্তরীয্স ঘুচে গেছে, তার মন আজ ছুটির নিরাসক্ত আনন্দে পূর্ণ__ 

আজি মুক্তিমন্ত্র গায় 

আমার বক্ষে মাঝে দরের পথিক চিত্ত সম. 

সংসারধাত্রার প্রান্থে সহমব্রণের বধু-সম | 

একদিকে কবিচিভ্ত গভীরের ধ্যানে নিমপ্্র অন্যদিকে বর্তমান কাজের 

রজনীতির “স্পর্িত জ্ুবরত। ৪ “মন্ততার নিলজ্জ ভংকার'-এ কবিচিত্ক 

বিচলিত । প্রথিবী জড়ে মানুষের তীঞ্জ অপমান, অত্যাচার, অবিচার, ধনৰংস 

ইত্যাদি ঘটনাম্ম কবি ক্ষুব্ধ ও ক্রুদ্ধ হবে ৫০৮ন ! ২ৰশে ডিসেম্বর শ্রাই জন্মদিনে 
কবি প্রাস্তিক-এর “শন ছুটি করিত রন করলেন 1 প্রথিবীদুত এই তীব্র 

অনাচারের বিকুদ্ধে তাঁর বজুকঠিন 'অভসম্প[নত পবন হষে উঠল ১৭ সংখ্যক 

কবিতায়__ 

মশ!ক্মল সিংহাসনে 

অনাসান বচারব. শি দি শক্তি দল “যারে, 

কছেে মোর আ।নে। বদ্রণাণী, শিশুঘ।-তা নারীঘাত্তী 

কুতসিত বীভত্সা- পরে ধিক্কার হানিতে পারি থেন__ 

নিত্যকাল রবে য। স্পন্দিত লঙ্জাতুপর এতিহ্ের 
জ্বতস্পন্দনে রদ্ধকগ ভযার্ত এ শৃত্খলিত যুগ যবে 

নিঃশব্দে প্রচ্ছন্ন হবে আপন চিতাব্র ভস্মতলে । 

মন্থম্তাত্বের অপমানে আহত কব বিদায় লগ্নে আহ্বান জানিয়েনেন মাক্তবকে 

১৮ সংখ্যক কবিতান্র__ 

নাগিনীরা চারিদিকে ফেলিতেছে বিসষ্বাক্ত নিশ্বাস, 

শাস্তির ললিত বাণী শোনাহবে ব্যর্থ পরিহাস__ 

বিদায় নেবার আগে তাই 

ডাক দিকে যাই 

দানবের সাথে বারা সংগ্রামের তরে 

প্রস্তত হতেছে ঘরে ঘরে । 

সমসাময়িক ঘটনার আলোড়ন কৰ্ির চিভের প্রশাস্তি ও গাজ্ভীর্বকে কখনও 
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কখনও বিচলিত্ত করেছে । রবীন্দ্রনাথের শেষ পর্যায়ের কবিতায় স্থানে স্থানে 
সার প্রন্তিফলন আছে । প্রাস্তিক-এর পরবর্তী কাব্য গুদলতেও এই €বশিষ্ট্য 
লক্ষ্য করা বায়। 

০লজুতি 

গ্রন্থটি ১৩৪৫ সালের ভাঙগমাসে প্রকাশিত হয়। এখনে মোট ২৩টি 

কবিস্ঞা স্বান পেয়েছে । প্রতিটি কবিতারই বিষয্সব্স্ত হয়েছে বিগত জীবনের 

স্বতি এবং আসন ম্বৃত্যুভাবনা। এহ অনিত্য জীবন ও জগতের মধ্যেই 
ছ্তিনি আঅনীঘের স্পর্শ পেয়েছেন । এই ধারণাও সেজ্রতি-ব্ কৰিতাগুলির 

বি্ষয়বন্ত হয়েছে । 

সেঁজুতি কথাটির অর্থ হচ্ছে সন্ধ্য।প্রদীপ। নামকরণের দিক দিয়ে এটি 

খুবই সার্থক হয়েছে, এ যেন সাঝের বাতি জ্বালিয়ে বিগত জীবনের হিসাব করা 

এৰং স্বত্যু-বাত্রর জন্য শাস্তভাবে প্রতীক্ষা করা। 
কাবি এই শ্রস্থটি ডা. নীলরতন সরকান্রকে উত্পর্গ করেছেন। ইনিই 

কাকে ১৩৩০ সালের ব্যাধি মুক্ত করেছিলেন । উতসর্গ-পত্রেই কবি বলেছেন 

সৃত্যুর অন্ধকার গহ্বর থেকে ফিরে নিজেকে তিনি নৃতনভাবে আবিক্ষার 
করলেন । মর্ভোর রঙ্গভূমিতে ষে প্রাণচেতনা স্থখ-ছুঃখের নাট্যলীলাক্ম রত 
ছিল সে যেন তাকে আজ “অচিহিতের পরে? “অন্দপ লোকের দ্বারে”, লিয়ে 

গেল । তার দূত্র-প্রসারিত দৃষ্টিতে ধর! পড়ল__ 
আলো।-আধারের ফাকে দেখা ঘাক্গ 

অজানা তীনের বাসা, 
কিমি বিমি করে শিরাক্স শিরায় 

দূর নীলিমার ভাষা । 
সে ভাষার চরম অর্থকে কবি বুঝতে পারেন নি। তবু সেই ভাষাতেই তিনি 

ছন্দের ভালি সাজিয়েছেন । 

সন্ধ্যালোকে কবি নিজের মুখোমুখি বসেছেন । বিগত জীবনের স্বতির 

সঙ্গে মিশেছে আসন বিরহ-তেদন। ;, এই পৃথিবী তাকে ত্যাগ করতেই হবে। 
তবু এই মর্ভ্যের অমরাবতীই তাকে জীবনের সার্থকতা এবং মহাজীবনের ইঙ্গিত 

দিয়েছে । 

সেঁজুতি-র কবিভাগ্ুনির মুল ভাব হল আহ্মজীবন-সমীক্ষা এবং আলঙন্গ মৃত্যুর 
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প্রতীক্ষা । “জন্মদিন' শীর্ষক ছুটি কবিতা, “পত্রোত্তর', "যাবার মুখে”, “অমর্ভয”৮ 
“নিঃশেষ”, প্প্রতীক্ষা', “পরিচয়”, “পলায়নী”, “সন্ধ্যা, “ভাগীরত্থী', “ভীর্ঘ-যাজিনী”» 

'নতুন কাল» “পালের নৌকা?” প্রতত কবিতায় এই ভাবধারা ব্যক্ত হয়েছে । 

“জন্মদিন' সেঁজুতি-ব একটি উল্লেখযোগ্য কবিতা । সমগ্র কবিতাটি জুদ্দে- 
রয়েছে কবির আত্মবিশ্রেষণ। কবিতাটি শুরু হয়েছে "মরণের ছাড়পত্র নিষ্বে”, 

কবি অন্ভব করেছেন তার ইন্দ্রিয়ের শক্তি ক্রমশঃ হ্রাস হয়ে আসছে । মাহ্গষের 

চিরন্তন আত্মশক্তিকে এই পৃথিবী আবদ্ধ করে রাখতে পারে না। জগৎ গু 

জীবনের বন্ধন ও আসক্তির ডালি ও অপ বত্র সঞ্চয় সে ভগ্ন মব্পাত্রের মক 

ফেলে যায়। মানবাত্মা জাগতিক বন্ধনের উধ্বে” জ্যাতিশ্র্ম ও আনন্দষন্ | 
তবুও তিনি এই ধরণীর বণ স্বীকার করেছেন । পৃথিবীর মাটির পাত্রেই সঞ্চিত 
রক্ষেছে অস্বত । জীবনের প্রতি অটুট ভালবাসা নিয়েই তিনি যাত্রা করবে ন__- 

.-তব দেহলিতে শুনি ঘন্টা বাজে 

শেষ-প্রহরের ঘন্ট। , সেই সঙ্গে ক্রাম্ত বক্ষোমাকঝে 

শুনি বিদায়ের দ্বার খুলিবার শব্দ সে অদূরে 

ধ্বলিতেছে সুযাস্তের ব্রডে রাড] পুরবীর স্বরে । 

জীবনের স্মতিদীশে আজিও দিতেছে যারা জ্যোতি 

সেই ক'টি বাতি দিয়ে রচিব তোমার সন্ধ্যারতি 
সগ্তবির দৃষ্টির সম্মুখে ; দিনান্তের শেষ পে 

রবে মোর ঘমৌনবাণা মুক্তিয়া তোমার পদতলে 1 

আব রবে পশ্চাতে আমার, নাশকেশবের ছারা 

ফুল যার ধরে নাই, আর ববে খেয়াতরীহার। 

এ পাব্রের ভালোবাসা-__বির্রহস্থতির আভডমানে 

ক্লান্ত হয়ে রাত্রিশেষে ফিরবে সে পশ্চাতের পানে । 

সেঁজুতি-র অন্যান্য কবিতাগুলিতে “জন্সদিন'-এর মত ছন্দ, ধরন ও বক্তব্যের 

সমুন্রত মহিমা দেখা! যায় না । প্রাম্স প্রত্যেকটি কবিতার মধ্যেই অতীত স্থতি 

কোমস্থন প্রধান হয়ে উঠেছে । 'পত্রোত্তর' কবিতায় কবি 'পরমের সরে চরমের 

গীতিকলাকে উপলব্ধি করার জন্য উতৎ্স্থৃক । এট অর্ত্যের বুকেই আলোকধামের 

আভাস “অস্বত পান্ড্রে ঢাকা আছে। তার আহ্বানে কবির কণ্ঠে জেগেছে 

বিশ্মিত স্থর, তার মন চলে গেছে ধুলিমস্ম বাধাবদ্ধ এড়িয়ে বহু দূরে । কৰি: 
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লংসারের দুঃখ, টন্ত, কুশ্রীতাকে দেখেছেন তবু তারই মধ্যে শুনেছেন শাস্ত 
শিবের বাণী । তিনি দেখেছেন আজ্মহার।!নখিলের আন্তবিহীন প্রাণের উতৎসব- 

যাত্রা» সেই নৃত্যলীলার ছন্দ তার হ্বনরকে তরঙ্গায়ত করেছে । ভিন ম্বৃতু।র 
মধ্য দিয়েই মুক্তি লাভ করবেন __ 

ওই দেখি আমি অন্তবিহীন সত্তার উৎসবে 

ছটেছে প্রাণের ধারা । 
সে ধারার বেগ লেগেছে আমার মনে 

এ ধরণী হতে বিদায় নেবার ক্ষশে-_- 

নিবায়ে ফেলব ঘরের কোণের বাতি, 

যাব অলক্ষ্যে স্্ধতারার সাথি। 

“বাবার মুখে এবং “অমত্য' ছুটি কবিতার মব্যেই তিনি তার মর্ডাজীবনেন্স প্রন্তি 
অকুঠ্ ভালবাসার স্বীকৃতি জ্ঞাপন করেছেন । এই ধরণীর কাছেই তিনি সভার 

আত্মন্বর্ূপের সন্ধান পেয়েছেন । তার বস্ত-দেহের অতীত অজনিবচনীয় আনন্দের 

লাক্ষাৎ পেয়েছেন । 

“পলায়নী? কবিতায় কবি সমগ্র বিশ্বন্্টির মধ্যে ষাওয্বার তশোস্ভাবাজ। 

উপলব্ধি করেছেন । চন্দ্র-স্থয, গ্রহ-নক্ষত্র, নগব-নগরী সব ছছে ষাচ্ছে। কৰিগ 

সেই স্বোতে ভেলে যেতে ০০য়েছেন__ 

ওরে মন, তুই চিন্তার টানে 
বাধিস নে আপনারে, 

এই বিশ্বের স্দূর ভাসানে 
অনায়াসে ভেসে ঘাবরে। 

কবিতাটির স্থরের সঙ্গে বহুকাল পুর্বে রচিত, ক্ষণিক। কাব্যের “উদ্বোধন? 

কবিতার স্থরের সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যাকস। “পলায়নী'-তেতে বলেছেন-__ 
ফেলিতে কে.ল্তে যাহা ঠেকে হাতে 

তাই পর শয়। চলো দিনে রাতে, 
যে সুর বাজ্িল মিলাতে মিলাতে 

তাই কান দিয়ে শোনো । 

'উদবোধন কবিতায় বলেছেন-__ 
ফুরায় যাদেরেফুরাস্ধে 

ছিন্ন মালার ভ্র কুস্থম 
ফিরে যাস নেকো কুড়াতে । 



৪ ৬৮৮ ববীজ্্রকাব্যের শেষ পধাক় 

নেঁজ্জুতি কাব্যের মূল হর স্বত্যুকেজ্দিক । “সন্ধ্যায় কবি মৃত্যুর সীমানা 
জীবনের নৃতন পরিচয় পেলেন ।__ 

সন্ধ্যা ওগো, কাছের তুমি, 

ঘনিয়ে এসো প্রাণে” 

আম্বার মধ্যে তাবে জাগাও 

কেউ যানে না জানে; 

ধীরে ধীরে দাও আউডিনায় আনি 

একলারই দীপখানি, 

মুপোমুখি চাওয়ার সে দীপ, 

কাছাকাছি বসাক, 

অতি-দেখাব আবরণটি খসার । 

সব-কিছুবে সরিয়ে করো 

একটু-কিছুর ঠাই__ 

যার চেয়ে আর নাই । 

'ভাগ্ীবক্ী' এবং “তীর্থষাত্রিনী” প্রভৃতি কবিতাতেও কবির স্বৃতৃযুচিন্তা কেব্ররীভূত 

হয়েছে । জীবনপ্রান্তে এসে স্বতু্যুভয় কবির দৃরীভূত হয়েছে । তাই কৰির 

অন্যত্তষ প্রার্থনা এই জীবনের শেষ ঘাটে__ 

নিরুদ্দেশ যাত্রী ললাটে 

স্পর্শ দিক আশীর্বাদ তব, 

নিক সে নৃতন পথে যঘাজার পাথেয় অভিনব । 

_ক্ষেজুতি, ভাগীরকী' 

সেঁজুতি কাব্যের আর একটি উল্লেখযোগ্য দিক হল কবির কাল-সচেতনতা। 

কবির এই সমক্কার লেখার “কালের যাত্রার ধ্ৰনি' স্পন্দিত। অতীত চিন্ত। 

নুতন ব্ধপে দেখা দিয়েছে । 'নতুন কাল' কবিতায় কবি,জীর্ণ পুরাতনের 
পরিবর্তে নৃতনের আগমনের ইঙ্জিত দিয়েছেন । কবিতাটি পালাগানের ঢঙে 

রচিত্ত । বহুষুগে” মুছে আস] ছবি কবি নৃতনভাবে উপস্থিত করেছেল__- 

কোন্ সে কালের ক হতে এসেছে এই শ্বর__ 
“এপার গঙ্গা, ওপার গঙ্গা, মধ্যিখানে চর ।' 



কাব্য-পন্রিচিছ্ি ভিউ 

কাজির বিচার, শহর-কোতোম্বাল । 

পুরাকালের শিক্ষা এখন চলে উজান-পথে, 
ভন্ে-কাপ। যাত্রা সে নেই বলদ টান রে । 

হন্তিহাসেনর গ্রন্থে আরে খুলবে নভুদ পাতা, 

নতুন রীতির সুত্রে হবে নতুন জীবন গাথা । 
যে হোক বাজ, ঘে হোক মন্ত্রী, কেউ রবে না তার __ 

বইবে নদীর ধাব।__ 

ছখনেো সই বাজবে কানে বখন যুগাস্তর-_-_ 

“এপার গঙ্জ।, ওপার গঙ্গা, মধ্যিখানে চর? | 

'চলত্তি ছবি” ও “ঘরুছাড়া"য়ও কবিব্র কালচে তন। প্রকাশিত হযেছে । ছুটি 

লেখাতেেই কনর গ্রামের চলতি ছবি দেখেছেন । “চলতি ছবি” কবিভাটিতে 

ছবির অংশ কম। দ্বিতীয় স্তবকটিতে চিত্রের মাল! দেখা যায়, তবে এখানে 

যননই প্রধান । কারণ মুহূর্ত পরেই গ্রামের চলতি ছবি ঝাপসা হযে আজে 

যেমন ওর নামও নাজ|না । এই অপরিচিত গ্রামের চিত্রকে কবির ভাবনাই 
অনেকাংশে পূর্ণতা দিয়েছে । কবি গ্রামের মান্ছষের চিরস্তন চিত প্রবণতাকে 

নায়েগ্রা জলপ্রপাতের সঙ্গে তুলনা করেছেন । কবিতাটি অকস্মাৎ রাজনৈতিক 
চেতনা ও টবজ্ঞানিক চিন্তায় শেষ হয়েছে । “ঘরছ[ডা' কবিতাক্স চিজ্বগুলি 

জীবন্ত, মনন অপেক্ষাকৃত কম, গ্রামের চলতি ছবি, গ্রাম্য জীবনের বর্ণনা, 
অতি পরিচিত গ্রাম্য সমাজ কবি নিপুণ বর্ণনায় ফুটিয়ে ভুলেছেন । 

এছাড়া অন্যান্য আর তে কয়েকটি কবিত। আছে সবভ্রই কবির আত্ম- 

বিশ্লেষণ এবং মৃত্যচিস্ত। প্রধান হয়েছে । 

পহালিশী 

১৩৪ সালের পৌষ মাসে প্রকাশিত হয় । এই কাব্গ্রস্থে কবির পরিহ্াস্- 

প্রিক্তার এক অপুব নিদর্শন দেখত্তে পাওয়া যায় । আত্মীয় পরিচিতার্ের 
কাছে জিখিতভ কয়েকটি কবিত।-পত্র এখানে সন্ত্রিবেশিত হস্সেছে । কম্েকটি 

হছুড়া জাতীস্ম কবিতাও আছে। “মাল্যতত্ব' কবিতান্স তত্বের সঙ্গে প্রচ্ছন ব্যঙ্গের 

সমন্বয় হয়েছে । ব্রবীন্্রনাথের পাবরহাস মাক্তিত ও মননশীল । «গীড়ী ব্রীভভি” 

স্বিতাক্স বলেছেন__ 



৪ ১০ রবীন্দ্রকাব্যর শেব পধায 

নাহি চাহিতেই ঘোড়া দেয় ঘেই, 
ফুকে দেয় ঝুলি থলি, 

লোকে তার পরে মহারাগ করে 

হাতি তয় নাই বলি । 

বন্ধ সাধনায় যাব কাছে পায় 

কালে! বিড়ালের ছানা 

লোকে তারে বলে নয়নের ₹নে 

“দাতা বটে ষোল আন। 1” 

আকাশ-প৮দীপ 

আকাশ-প্রদীপ প্রকাশিত হয় ১৩৪৬ সালের £বশাখ মাসে। প্রান সব কবিতাই 
১৩৪ সালের কাত্তিক মাস থেকে ঠচত্র মাসের মধ্যে লেখা । 

এই কাব্যে কি প্রান্তিক ও সেঁজুতি রন্তায় দার্শনক চিন্তা ও গুরুগম্ভীর 
স্থরের অৰতারণা করেন নি. সহজ সরল কল্পনার লীলাই এখানে মুখ্য হয়েছে । 

কাব্যটি উৎসর্গ কর। হয়েছে আধুনিক কবি স্থধীন্দ্রনাথ দত্তকে। উত্সর্স 
পত্রটি পড়লে তোঝা যায় কবির নিজের €েলখা সম্বন্ধে কিছু দ্বিধা ও কু 

জেগেছে । প্রীঢ কবির ম্বভাবত:ই মনে হয়েছে এই কবিতাগুলির বিষয়বস্ত 

ও দৃষ্টিভঙ্গী আধুনিক মনকে স্পর্শ নাও করতে পারে । তিনি লিখেছেন__ 
“বয়সে তোমাকে অনেক দূরে পোরক্সে এসেছি, তবু তোমাদের কালের সঙ্জে 

আমার যোগ লুপ্তপ্রায় হয়ে এসেছে, এমনতরো অস্বীকুতির সংশয়বাকয তোমাৰ 

কাছ থেকে শুনি-ন |” এই কাব্যের মূল ভিত্তি স্ত্তিচিত্রণ। কবির পরিচিত 

জগৎ বদলে গেছে এবং পরিচিত মানুষ যাদের সঙ্গে কবির যোগাযোগ সহজ্জ- 

সাধ্য ছিল সেই মান্তুষগুলিও বুদ্ধ কবির জীবনে অর নেই. ভাই স্বাভাবিকভাবেই 

কবির চোখে ঘনিয়ে এসেছে বেদনা । আধুনিক যুগে এই স্বতিবিলাস সর্বজন- 

ন্বীকৃত নয় । এদিক দিয়ে হয়ত তার সঙ্গে আধুনিক যুগের যোগ স্থাপন না হতে 

পাবে । কবির পূর্ব-পরিচিত জগত, জীবন, মানুষ সবই আজ তার কাছে 
আকাশের স্বপ্ন । তাই তিনি ধূসর €গাধূুলিতে আকাশ-প্রদাপ জ্বালিয়ে সই 

শ্যপ্রমযম দিনগুটলির অনুধ্যান করেছেন-_“আকাশ-প্রদীপ” কবিতাক্ষ__ 

অকারণে তাই এ প্রদীপ জ্বালাই আকাশ-পানে__ 

যেখান হতেও ম্বপ্র নামে প্রাণে । 



কাব্য-পবিচি তি ৪১ ৬. 

প্রথম কবিতা “ভূমিকা থেকেই কবির বেদনাময় স্বতি-চিস্তন লক্ষ্য কর। 

যায় । কবিতার প্রথমেই তিনি বলেছেন স্বতিকে তিনি আকার দিয়ে আকক্কে 

চেয়েছেন । কালন্দ্রেতে বস্তমূত্তি ভিঙে পড়ে, স্বতির মাধ্যম মানুষের চৈতন্তে র. 
অধ্যেই হয় তার নবজন্ম-__ 

আমি বদ্ধ ক্ষণস্থায়ী অন্তিত্বের জালে, 

আমার আপন-রচ। কল্পব্প ব্যাপ্ত দেশে কালে, 

এ কথ। বিলয়দিনে নিজে নাই জানি 

আর কেহ যদি জানে তাহারেই বাচা ব'লে মান্ি। 

বাল্য-টকশোরের স্মৃতিকে গভীর অনুভব এব আনন্দের সঙ্গে চিন্জিত 

করেছেন কবি “যাভ্রাপথ”, “ক্কুল-পালানে", ধ্বনি", “জল, এসময়হারা", *শ্যাষা' 

এবং “কাচা আম' প্রভৃতি কবিতায় । | 

“যাকজ্জাপথ কবিতায় কবি তার বালক কালের কথা অভিজ্ঞতার মিশ্রণে রচনা 

করেছেন । গোধূলির ক্ষীণ অ।লোতে সেই আদিযুগের কথা মন পড়েছে _- 

কৃতিবাসী রামায়ণ সে বটতলাতে ছাপা, 
দিদিমায়ের বালিস-তলায় চাপা । 

আলগা মলিন পাতাগুলে, দাগী তাহাব মলাট 
দিদিমায়েব্র মতোই ঘেন বলি-পড়া ললাট | 
মায়ের ঘরে চৌকাঠেতে বারান্দার এক কোপে 
দিন-ফুরানে। ক্ষীণ আলোতে পড়েছি এক মনে । 

“জন্মেছিন্র স্থন্ তাবে বাধা মন নিয়া একথা বলেছেন “ধধৰনি' কবিতা | 

বালাকালে চিলের স্থতীক্ষ স্বর, পাডার কুকুরের কোলাহল, ফেরিওয়ালাদের 

ড।ক, রাস্তা হতে সহিসদের ভাক, পাতিহাসের স্বর, স্কলের ঘণ্টা প্রভৃতি তার 

মনকে আঘাত করত এবং তাকে বিশ্বস্থ্টির পরপারে “পের অদৃশ্য অন্তঃপুরে” 

নিয়ে ষেত। কবিতার শেষের দিকে কবি কোনোরূপ যৌক্তিকতা আরোপ 

করতে চান নি। বর্তমান ও অতীতকে একটি রহশ্যতবোধের হার! একা সুজ 

বাধতে চেয়েছেন । কবিতাটির শেষ কয়েকটি পড্ক্তিতে বালাস্বতির সঙ্জে- 

মননের মিশ্রণ হয়ে গেছে -_ 

কেবল ধ্বনির ঘাঁতে বক্ষস্পন্দে দোলন তুলাকে 

মনেরে ভুলায়ে 
লিয়ে ঘায় অন্তিত্থের ইন্দ্রজাল ঘেই কে জ্ুস্থালে, 
বোধের প্রভুযুষে যেথা বুদ্ধির প্রদ্দীপ লাহি জে । 



“৪১২ রবীন্্রকাব্োব্র শেষ পধাদ্ 

'জানা-অজানা” কবিতায় কবি নিজের জবহেলিত ঘরটার দিকে অশকিঙ্গে 

বিস্ময় বোখ করেছেন। ঘরের বিবরণের মধ্যে কবি পুঙ্বান্পুজ্খ চিত্রে কুলে 
ধরেছেন । অতীতের এই ঘরের সমস্ত আসবাবই ছিল ভাষাময়, জীবলের সঙ্গে 
যুক্ত, কিন্ভ-_ 

আজ অন্য ব্ুপ, 

প্রায় ভারা চুপ । 

আগেকার দিন আব আক্জিকারাদন 

পড়ে আছে হেথ। হোথা একসাথে সন্বন্ধবিহীন । 

“জানাঅজানা'র মাঝের চৈতন্তের সাঁকে। দিয়ে _অতাতের সঙ্গে বর্তমানের 
সম্বন্ধ স্থাপন | স্পষ্ট আব্র অস্পই হঙ্গিতের মব্য দিযে অতীত তার বাণী পাঠায়, 

ফ] বর্তমানে সব সমন্র বোধগম্য হয্স না । 

কবির ছেলেবেলার স্মৃতির মধ্যে ছড়। ও ব্ূুপকথার স্থান আছে । তাদের 

ধর্নি ও সুর জীবন-সায়াহ্কে আবার তার মনকে অধিকার করেছে, তার পরিচয় 

পাওয়। বায় “বধু, “ঢাকিরা ঢাক বাজায় খালে বিলে প্রভৃতি কবিতায় । ছুটি 

কবিতাতেই বাল্যস্্তি ও বর্তমান জীবনকে সংযুক্ত করার চেষ্টা করা হয়েছে । 

“বধূ, কবিতার কবি ছেলেবেলায় ঠাকুরমার মুখে বধুআগমন গাথা 

ছনেছিলেন __ 

- “বড আসে চতুর্দোলা চ'ডে 

আম-কাঠালের ছাকে, 

গলায় মোাতির মালা, সোনার চরণচক্র পায়ে ।” 

সেই গানের ছন্দ বালকের প্রাণে কলনার শিহরণ জাগিয়েছিল, তারপর সেই 

বাল্যকাল মিলিয়ে গেল । যৌবনের আগমনে সেই মায়ামক়ী বধূর নৃপুবধধৰনি 

কবির মনে গুঞ্জন তুলেছে, বধূর রহশ্য মোচনের কাল নিকট হয়েছে । কিন্ত 

কোনোফিনই বধূর বরহস্ত কবির কাছে সম্পূর্ণভাবে উন্মোচিত হয় নি। কৰি 
নারীর রহশ্যকে আব্জি বিশ্বরহস্তের অঙ্গীভূত করে €দখেছেন । কবির বাল্য 

কৈশোর ও পরিণত মনের নারী-চেতনার বৈচিত্র্য বহন করছে কবিতাটি । 
শেবাংশের কল্পনা কবিতাটিকে নননশীল রহস্তময়তার চুড়ান্ত পায়ে লিয়ে 

পপেছে-_ 

তাহারে শুধায়েছিস্থ অভিভূত মুহর্তেই, 
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“ভুমিই কি সেই, 

আধারের কোন্ ঘাট হতে 

এসেছ আলোতে !” 

উত্তরে সে হেনেছিল চিত বিদ্বাৎ 

ইক্ষিতে জানায়েছিল, “আমি তারি দূত. 

সে রয়েছে সব 'প্রতাক্ষের পিছে, 

নিত্যকাল €স শুধু আমিছে । 

জ্যো:তক্ষের আলোছাক্ক়ে, 

গলাম্ম মোতির মাল?, সোনার চরণচক্র পায়ে 1” 

“বধূ” কবিতার বভ্তব্য ব্যক্তিগত্ত বলে স্বৃত্তি এত উজ্জ্বল । ণাাকিরা ঢাক 

বাজ।ফ খালে বিলে কবিতাষ বাস্তব অটিজ্ঞত1 অপেক্ষা কলনা প্রবণতা! বেশি 

দেখা ফাম । কবিতাটির তবে সাম্প্রদারিকত! আকবোশপ করার জন্ত অনেকে 

মনে করেন কবিভাটির মূল্য কিছু হাস হযেছে । 

বুক-ফাট।নো এমন খবর জড়ায় 

তেই সেকালের স।মান্ত এক ছড়ায় ৷ 

শাস্সমানা আত্তিকতা ধুলে।তে যায় উড়ে 
“উপায় নাই রে. নাহ প্রতিকার? বাজে আকাশ জুডে। 

অনেক কালের শব্দ আসে ছড়ার চ্ছন্দে মিলে__ 

ঢাকিব1 ঢাক বাজার খালে বিলে ॥” 

আকাশ-প্রদীপ-এ কয়েকটি প্রেমের কবিতা আছে ।--__-শ্যাম।', কাচ। আম", 

'নামকরণ', 'তরক' এবৎ 'মধুবের দৃষ্টি । 

'শ্যামা? এবং 'কাচা আম” কবিত। ছুটি কবির কিশোন প্রেমের ইতিহাসের 

কাব্যরূপ । কবির অপরিণত নারী চেতন! এখানে অপৃর্ণ ্ূপ লাভ করেছে । 

কিশোরী 'শ্টামা" ছিল কবির সমবয্পসী | ভীক্ক বালক কবি কিশোরীর লীলা- 
চাপল্য দেখেই তৃপ্ত । তারপর জানাশোন1 একদিন হল বাধাহীন-_ 

একদিন নিজে তার ডাকনাম 

তারে ভাকিলাম । 

একদিন ঘ্বুচে গেল ভয়, 

পরিহাসে পরিহাসে হোলো প্রোহে কথা-বিলিময় | 
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কবি ও কিশে।রীর পর্রিচর আরও ঘনিষ্ট তর হল । কিন্তু তবু অপরিচক্বের 
“বাধা সম্পূর্ণ ঘোচে নি একখা কবি পশ্চিম দিগন্তে এসে উপলব্ধি করলেন__ 

তবু ঘুচিল না 

অসম্পূর্ণ চেনার বদনা । 

স্বন্দরের দূরত্বের কখনো হয় না ক্ষয়, 
কাছে পেয়ে না পাওয়ার দেয় অক্ুরস্ত পরিচয্ব । ৰ 

পুলক বিষ্বাদে মশা দিন পরে দিল 

পশ্চিম দিগন্দে হয় লীন । 

এখানেই কিশোর প্রমের চরম পরিচঘ এবং রবান্দ্বপ্রেষধারণারও সম্যক 

পরিচয় লাভ করা যায় । | 

“কাচা আম" কবিতাটি গছ্য-ছন্দে লেপা। এখানে ৪ সেই কিশোর প্রেমের 

উন্মেষের ই্তবুল্ত। কাচা মাকে “কন্দ্র করে পুর্ণস্মতর দ্বাব্র খুলে “গল । 

কাচা আম দেখে “অস্থির ব্যগ্রতায়' কবি তা কুডিয়ে নিতে উগ্যত হলেন না, 

কারণ পালাবদল হত্রেছে । কাচা! আঙুমর মাশ্যঘমে কবর কিশোর “প্রমের 
উন্মেষ হয়েছিল । কিম বয়স বাডার সঙ্গে সঙ্গে "সই উয়।দন1 স্তিমিত হস্ে 

এসেছে । অপটিণত “ুপ্রমের হয়েছে সলিল-সমাপি । বর্তমানে কবি বিষণ্র- 

শ্বীকৃতির মধ্যে কবিতা শেষ করেছেন, যেখানে মাধুব ফুটেছে ; কিন্ত তিক্ততা! 

নেই । এই অক্সমধুব শ্বতিতেই কিশে।র শ্রমের সাথকতা-__ 

বয়স বেড়ে গেল । 

এক দিন সোনার আংটি পেয়েছিলুম ওর কাছ থেকে ; 
তাতে স্মরণীয় কিছু লেখাও ছিল । 

স্নান করতে সেটা পড়ে গেল গঙ্গার জলে-__ 

খুজে পাই নি। 

এখনে! কাচা আম পড়ছে খসে খসে _ 

গাছের তলায়, বছরের পর বছর । 

ওকে আর খুজে পাবার পথ নেই। 

“তর্ক কবিতায় কবি প্প্রেমেব্র যথার্থ স্বরূপ উদ্ঘটনের চেষ্টা করেছেন। 
প্রকৃত প্রেমের সঙ্ষে মোহেব্ কোন সম্পর্ক আছে কি না এই নিয়েই কবি 

যুক্তিজাল বিস্তার করেছেন । ববীন্দ্রনাথের আজীবনের প্রেমচিন্তা দেহ কামনা- 

শৃন্ত । তিনি চিরকালই আত্মার মহিমাকে সর্বোচ্চ স্থান দিয্েছেন। তার 
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লারীচেতনাও এই চিন্তার অক্গীভূত। তার শেষ যুগের কাবো এই চিন্তাধারার 
একটু পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। এখন তিনি প্রেম ও তমোহকে একেবাবে 

বিক্দ্ধ বলে ভাবতে পারছেন না । এই কাব্যের "তক", "নামকরণ এবং 

“মযুরে র দৃষ্টি” কবিতায় কবি দেহ-আত্মাগত প্রেম নিয়ে আলোচনা করেছেন । 
সমালোচকেব্র মতে-_-ণসার্থক বস-্ষ্ির চেষ্টা এই সব রচনাক্ম উপস্থিত, তাহার 

সঙ্গে সঙ্গে নিজের প্রাচীন সংস্কার গ্রস্থিও ঘেন কবি ধীরে ধীবে উন্মোচন 

করিয়াছেন । প্রেম ও ঘোহেব সম্বন্ধ লইয়া “তর্ক কবিতাটিতে কবি বোধ 

হয় সর্বপ্রথম প্রেম আর ঘমোহের অবিচ্ছেছ্ সম্বন্ধ স্বীকার করিলেন 1৮১ কৰি 

স্পষ্টতই শ্বীকার করেছেন-_ 

যদি প্রেম হয় অমৃত কলস, 

মোহ তবে ব্রসনাব বরস। 

সমগ্র বিশ্ব স্য্টির মনেও এভ (মাহ লক্ষা করা যায় । কারণ সৌন্দধন্যিবু 

মধ্যে মোহ না খকলে হট্টিকতত।র শষ্টির কোন তাত্পয থাকত না__ 

পূণতা আপন কেন্দ্রে হুক হয়ে থাকে, 

ক[বেও কোথাও নাহি ডাকে । 

অপুণেকব্র সাথে দ্বন্দে চাঞ্চল্যের শক্তি দেয় তারে, 

বসে পে তিেচিত্র আকারে । 

এবে নাম দিয়ে মোহ 

যে করে বিদ্বোহ 

এডায়ে নদীর টান সে চাহে নদীরে, 

পড়ে থাকে তীরে । 

পুরুষ যে ভাবের বিলাসী, 

মোহ তরী বেয়ে তাই স্থধাসাগরের প্রান্তে আসি 

আ ভাসে দেখিতে পায় পরপারে অরূপেন মায়। 

অসীমের ছায়া | 

নবধজাতক 

“নবজাতক, প্রকাশিত হম ১৩৪৭ সালের টবশাখ মাসে । “আকাশ- 

প্রদীপ'-এর আগে এবং পরে লেখ কয়েকটি সঞ্চিত কবিতাকে একজ কনে 

১. ড. নীহাররপ্রন রান্স, রবান্দ্রলাহিত্যের ভুমিকা (১৩৬৯) পৃ ২১৯ 
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এই গ্রন্থে স্থান দেওয়। হয । এতে গ্রস্থটির কলেবব বিশাল হয়ে পড়ে এবং 

কবিতাগুলি বিচিত্র ভাব নিম্বে লেখা বলে একটি গ্রস্থে এদের সন্সিবেশ কৰা! 

যুক্তিযুক্ত মনে হয় নি। তাই অমিস্থ চক্রবর্তী সংগৃহীত কবিতাগুলিকে বিভক্ত 
করে ছুটি গ্রন্থে সংকলনের ইচ্ছা প্রকাশ করেন । ববীক্রনাথ এই উপলক্ষে 

আরও কিছু নৃতন কবিতা রচনা করেন । ছুটি বইতেই নৃতন কবিতা গুলো! 

ভাগ হয়ে গেল। এ ছুটি বইন্সের প্রথম বইটি ১০৪৭ সালের টেবশাখ মাঁসে 

“নবজাতক” নাম নিয়ে প্রকাশিত হম্ব এবং আফষাঢ মানের প্রকাশিত পরবতী 

বইটির নাম হয় “সানাই” । 
“নবজাতক” গ্রন্তে্র স্থচনাম্ রবীন্দ্রনাথ বলেছেন-_পামার কাব্যের খু 

পরিবর্তন ঘটেছে ব!রে বারে । প্রায়ই সেটা ঘটে নিজের অলক্ষ্যে" - 

কাব্যে এই যে হাওয়া বদল থেকে ত্ষ্টি বদল এ তা স্বাভাবিক, এমনি 

স্বাভাবিক যে এব কাজ হতে থানে জন্ত মনে । কবির এ সম্বন্ধে থেয়াল থাকে 

নাঁ। বাইরে থেকে সমজদরের কাছে এর প্রবণতা ধরা পড়ে ।--+--- হযসতো1--- 

এরা বসস্তের ফুল নধঘ, এরা হয়তো প্রো খতুর ফসল । বাইনে তেকে মন 
ভোলাবার দিকে এদের ওদাপীন্ত । ভিতরের দিকের মননজাত অভিজ্ঞতা! 

এদের তেঘে বসেছে । তাই যদি না হবে তাহলে “তা ব্যর্থ হবে পরিণত 

বয়সের প্রেরণা 1” 

কবির কাবো বার বার “তু পরিবর্তন" ঘটেছে একথা সত্য! 'ঝতু 

পরিবর্তন" বলতে কবি তার উপলন্ষি-টবকিব্যই বোঝাতেত চেফেছেন ! "সোনার 

রী-চিত্র।-র যুগে €প্রম ও সৌন্দর্যই কবির কাবোর বিষয্ত হয়েছিল । পরবর্তাঁ 
কালে "বলাকা? থেকে লক্ষা করা যাক্স তান মনন গভীরতব্র হয়েছে । আরও 

পরবত্ধীকালে গছ্-কবিতা রচনা করার সময় কবির মন আরও অভিজ্ঞতা-পুষ্ট 
হসেচছে এবং মনন হয়েছে গাড়তর ॥ 'নবজাতিক'ও কবির পরিণত মনের ফসল । 

কবি তান কাব্যের নাম দিয়েছেন 'নবজ।তক" । _এই নামটির মধ্যেই একটি 

নৃতনত্বের ইক্ষিত পাওয়। যায় । এই কাব্যের মধ্যে কয়েকটি হালকা স্থবের 

কবিত। থ(কলেও অধিকাংশ কবিতাই পরন্রিশত মনের চিনম্তাজাত ফসল। 

কবিতাগুলিতে কবির ক্ষোভ বেদনা এবং স্বণার পরিচয় আছে । কবিতা- 

গুলির ভাবধারা আলোচনা করলে আপাতদৃষ্টিতে কিছু নৃতন ভাবধারার 

পরিচয় পাওয়া যেতে পারে । এই সম্পর্কে ভ. নীহার বঞজন রায় বলেছেন __ 

“ নবজাতক” নাম দিয় তে নৃতন ঞতুক বা নৃতন আপনাকে কবি চিহ্নিত 
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করিলেন, সই ঝতুব্ ব1 নৃতন মানুষের লক্ষণ হইল এক নৃতন সমাজ-চেতনা ৷ 
বুহভর জন-মানস সম্বন্ধে চেতনা, ইতিহাস-চেতনা এবং এই চেতনার সাহায্যে 

কাব্যে বস্তর বাস্তব অনুভূতির সথগার।”১ তার কাব্যে এই নৃতনত্ের 
আবির্ভাব হয়েছিল পুনশ্চ-এবর কাল থেকেই । 

বর্তমান সভ্যতার অর্থপৃপ্ত,, মদগবাঁ, মন্তস্থত্ব-পীড়ক রূপ কবির মনকে 

ব্যথিত করেছে । কবিতাগুলির মধ্য দিয়ে মানবতার অপমানকারী পর্পীড়ক 

সভ্যতার প্রতি ঘ্বণা ও বিদ্বেষ প্রকাশ করেছেন । তিনি আশা করেছেন 

শীঘ্রই পৃথিবী কলুষমুক্ত হবে । পৃথিবীব্যাপী মান্ষের ছুহখছুর্দশী শেষ হবে | 
মাছৰ নৃতনভাবে নৃতন পৃথিবীতে জীবন শুরু করবে । এই অমঙ্গলের সঙ্গে 

২গ্রমের জন্য নবযুগে আদর্শ মানবের আবির্জাব হতে । সেই নবজাতক 

নৃতন প্রভাতে মুক্তির আলো বহন করে আনবে । ম্বহ্যর পূর্বে 'শেষলেখা'-ধুতি 

“এ মহামানব আমে" গানটিতে ও তিনি এই কথাই বলেছেন । 

ব্ষয়বস্ত নিবাচনে কবি নৃতন দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দিয়েছেন । বর্তমান 
সভ্যতার যান্ত্রিক উপকরণকে নিয়ে তিনি কবিতা রচনা করেছেন, যেমন 

“€রেলগাড়ি১ এএরোপ্লেন”, রিভিও প্রভৃতি | 

রবীন্দ্রনাথ নবজাতক-এ নূতন সম।জচেতন। এবং মহামানবের আবির্ভাব 
সম্বন্ধে গভীর বিশ্ব(স স্থাপন করেছেন । পৃথিবীন্তে মানবতার অপমানের 
অবসান হোক, মানুষের অন্তরস্থিত মহত্তম ও বুহত্তম মান্ষের বিকাশ 

হোক ।॥। কবি বিশ্বাস করেন অচিরেই পৃথিবীতে শান্তি ও মিলনের আর্র্শ 

প্রতিষ্ঠিত হবে । 

তবে একট! কথ। মনে ব্াখ। উচিত কবি চিরদিনই শাস্তির উপাসক, 

চিরন্তন মানবতায় বিশ্বাসী ॥। তাই মানবতার অপমানে কবির ক্ষোভ, এটা তার 

শেষ জীবনের নূতন কোন অনুভূতি নয়। তিনি চিরকালই মানুষকে একটি 

আধ্যাত্মিক এঁক্যের স্থত্রে একটি মিলনভ্ুমিতে প্রতিষ্টা করতে চেয়েছেন । 

এই প্রসঙ্গে ড. উপেন্দ্রনাথ ভক্টাচার্ধের মত ঘুক্তিযুক্ত মনে হুম__"কেবল শেষ 
বম্ষসে নয়, চিরকালই মানুষের উপর অত্যাচার ও পীড়নে কবির মন উত্তেজিত 
হইয়াছে । অসভ্য আক্রিকাবাসীর উপর শ্বেতাঙ্দের অত্যাচারের সংবাদই 

“এবার কিরাও মোরে” কবিতার (প্রবণ ।.--সামাজিক, বাষ্রনৈতিক, সকল 
প্রকার বন্ধন ও পীড়ন হইতে অন্তরাত্মাঁর মুক্তিই তাহার আদর্শ । আর বাম্ভব- 

১. ড. নীহাররঞ্ন রায়, রবীন্দ্রনাহিত্যের ভূমিকা] (১৩৬৯), পৃ- ২২৪ 

ব্বীব্দরকাব্য-_-২" 



৪১৮ ববীন্দ্রকাব্তের শেষ পধায় 

চেতন রবীন্দ্রনাথের মধ্যে কমবেশি প্রাক্স সময়েই উপস্থিত আছে ।”৯ বাস্তব 
বলতে রবীন্দ্রকাব্যে কখনই সীমাবদ্ধ সংকীর্ণ অর্থ বোঝায় না । নবজাতক 

কাব্যে কবি নিজেকে “জন্মরোম্যান্টিক” আখ্যা দিয়েছেন । কবি বাস্তবকে গ্রহণ 

করেছেন, কিস্ত আপন ভাব-কল্পনার প্রলেপ দিয়ে তাকে নূতন মুক্তি দান 
করেছেন ॥ 

এই কাব্যের কবিত।গুলিকে বিশ্লেষণ করলে কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ কর 

যায় । ১. বর্তমান মহ্ুস্তত্ব-পীড়ক সভ্যতার প্রতি ত্বণা এবং নৃতন যুগের 

আবির্ভাব বিষয়ক কবিতা । ২. সম-সাময়িক ঘটনা অবলম্বনে রচিত কবিতী। । 

৩. বিশ্ব-জিজ্ঞাসা ও দার্শনিক মনন বিষয়ক কবিতা । 9. শএ্রীতিহাজি 

চিস্তামূলক কবিতা । €. ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে উপলব্িমূলক কবিতা 

৬. খণ্ড বাস্তব দৃশ্ঠ ব1 ঘটনায় গভীর সত্যের ব্যঞ্জনামূলক কবিতা । 

১. এই শ্রেণীব্প কবিতা হল-_-“নবজাতক”'” “উদ্বোধন' এবং "প্রায়শ্চিত্ত" | 

“নবজাতক” কবিতাটি এই গ্রন্থের নাম কবিতা । এই কবিতার মধ্যে কবি 

মানব-মাহাক্ম্যের জয়গান করেছেন । ববীন্দ্রনাথের ধারণ মানবের মধ্যেই 
মহামানবের আবির্ভাব হয় । পুথিবীর মাহুষ অ।জ নবীন অ।গম্ভতকের আগমনে 

প্রতীক্ষায় আছে । পুথিবীব্যাপী অকল্যাণ ও অন্যায়ের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য 
কোন্ মহাস্ত্র নিয়ে তিনি আবিভূত্ত হচ্ছেন? নরদেবতার পূজার জন্য কি নৃতন 

সম্ভাষণ নিম্ষে আসছেন? বিদ্বে-জজন্রিত ব্তক্ষয়ী সংগ্রামে লিশ্ত এই 

পৃথিবীতে শাস্তির বাধ বেধে মিলনতীর্থ রচনা করবেন । প্রথিবী আজ দলেই 
নবীন আগন্তককে খুঁজে তড়াচ্ছে । কবির দৃঢ় ধারণা__ 

মানবের শিশু বারে বারে আনে 

চির আশ্বাসবাণী-_ 

নূতন প্রভাতে মুক্তির আলো। 

বুঝি-বা দিতেছে আনি ॥ 

'প্রাস্মশ্চিভ কবিতাটিতেও কবির সমাজ-সচেতনতার পরিচয় পাওয়া যায়। 

সভ্য সমাজে আজ সামাজিক সংকট দেখ! দিয়েছে । শক্তিমান আজ ছুর্বলকে 

পীড়ন করছে তার বিরুদ্ধেই প্রতিবাদ ধ্বনিত হযেছে এই কবিতাসম্ব। এই 

কবিতায় কবি বলেছেন প্রতাপশালী এবং ছুর্বল, নিপীড়ক এবং নিপীড়িত 

ভূর্িভোজী এবং ক্ষুধাতুরদের সংগ্রাম আজ পৃথিবীকে কলুষিত করেছে । কবি 

১. ড- উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, রবীক্দ্রকাব্য পরিক্রমা (১৩৬৪), পৃ ৬৩৮ 
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আশা করেন যে পৃথিবীতে ন্যায় ও কল্যাণ শক্তি আজও নিঃশেষ হুম নি। তাই 
এই ধৰংসলীলার অবসানে পৃথিবীতে আবার শাস্তি আসবে-__ 

যদি এ ভুবনে থাকে আজ্জে। তেজ 

কল্যাণশক্তিব 

ভীষণ যষজ্জে প্রায়শ্চিত্ত 

পূরণ কারিয়া শেষে 

নুতন জীবন নৃতন আলোকে 
জাগিবে নুতন দশে ॥ 

কোন কোন সমালোচক আবার কবিতাটির মধ্যে রবীন্দ্রনাথের ধার প্রকাশ 
দেখতে পেস্সেছেন। “প্রাষশ্চিন্ের সুমহান অন্কভব কাব্যকে কতট। সাহায্য 

করেছে বলা কঠিন। কেননা নৈতিক বা অলৌকিক নিয়মেই ঘদি “পাপের 

সঞ্চয়” বিষম ছুঃখে বিদীণ হয়ে যাবে, “বিনাশের প্রচণ্ড মহাবেগে একদিন 

শেষে বিপুল শাস্তি উঠিবে জেগে'__এই ঘদি প্রকৃতির পদ্ধতি ও অভিপ্রায় হয়ে 

থাকে, তাহলে কবির এ অস্থৈষের প্রয়োজন বা সার্থকতা কোথায় ?.--. কল্যাণ- 

শক্তি সম্বন্ধে এহেন সন্দিপ্ধ বিশ্বাস সন্দেহজনক ঠেকে 1৮১ কব্বীন্দ্রনাথ শেষ 

জীবনে মাঝে মাঝে সংশম এবং সন্দেহ প্রকাশ করলেও তিনি তার মৌলিক 

বিশ্বাস থেকে কখনও বিচ্যুত হন নি। শেষ পবায়ের বিপুল সংখ্যক কবিতাক্স 
এই ধারণ সত্যত! উপলন্ধি করা যায়। 

২. ব্রবীন্দ্রনাথ তৎকালীন কয়েকটি ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে কিছু কবিতা 

রচন। করেছিলেন, নবজাতকে ও এই জাতীয় কয়েকটি কবিতা আছে । যেমন 

__ভিমিকম্প”, “আহ্বান", 'মৌলানা জিয়াউদ্দীন”, “পাড়ে নট?” প্রবাসী”, 
“বুদ্ধভক্তি” এবৎ “পক্ষীমানব | 

এই শ্রেণীব্ব কবিতার মধ্যে “বুদ্ধভক্তি” একটি উলেখযোগ্য কবিতা । এটিকে 
কবির অন্যতম ব্যঙ্গ কবিতা বলেও চিহিতি কর] যায় । এই কবিতাটি রচনার 

মূলে কয়েকটি ঘটনা আছে । ১৯৩৭ সালের শেষের দিকে জাপান চীন দেশ 
আক্রমণ করে । শক্তির এই অপব্যয়ে কাব ছুঃখবোধ করেন। জাপানীর! 
যখন নানকিং এবং সাংহাই অধিকার করে তখন কবি শিশু, বৃদ্ধ এব মহিলাদের 

প্রাণ নাশে বিচলিত হয়ে ওঠেন। এ বছর অর্থাৎ ১৩৪৪ সালের শৌষ 

উতৎ্মবের ভাষণে কবি চীনের প্রত্তি সমবেদন। প্রকাশ করেন। এই সময়ে 

৮৮১, ভ্রী) শিশিরকুমার ঘে/ষ, ববীক্দ্রনাথের উত্তর কাবা (১০১৮), পু. ১৯৮,১২৯ 
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সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয় যে জাপানীরা চীনের সঙ্গে যুদ্ধে জয়লাভের জন্য 
ভগবান বুদ্ধের মন্দিরে আশীর্বাদ প্রার্থনা করতে গিয়েছিল । অহিংসা মন্ত্রের 

উদ্গাতার কাছে হিংসাশ্রয়ী সংগ্রামে জয়লাভের প্রার্থনা কবর কাছে 
মনুষ্যত্বের চরম অপমান বলে মনে হয়েছে । এই ঘটনাকে উপলক্ষ করে 

কবি ১৩৪৪ সালের মাঘ মাসের প্রবাসীতে “বুদ্ধ শরণ গচ্ছামি' নামে একটি 

গছ্য-কবিতা রচন। করেন । বুদ্ধদেবের নামে এই শাঠ্য ও মিখ্যাচারন্কষে কবি 

সহা করতে পারেন নি। কবিতাটি "পত্রপুটে' সংকলিত হয়। কবি পারে 

কবিতাটিকে ছন্দে রূপ দেন এবং ১৩৪৪ সালের ফাল্তন মাসের 'পরিচয়' প্ডি 

প্রকাশ করেন । এইটিই নবজাতক-এর 'বুদ্ধভক্তি” কবিতা । কবিতাটির প্রথমে 
কবি লিখেছেন-__-'জাপানের কোনো কাগজে পড়েছি জাপানী টসনিক যুদ্ধের 
সাফল্য কামনা করে বুদ্ধ মন্দিরে পুজা! দিতে গিয়েছিল । ওর] শক্তির বাণ 

মারছে চীনকে, ভক্তির বাণ বুদ্ধকে” । মানবতাবাদী কবি, বিশ্বম/(নবের 
কল্টাণে ধার চিত্ত নিবেদিত? এই ঘটনায় ঘে ক্ষুপ্ধ ও বিচলিত হবেন, এটাই 

ত্বাভাবিক । 

“ভূমিকম্প কবিতাটিও একটি সাময়িক ঘটনা উপলক্ষে লেখ। । ১৯৩৪ 

সালের জানুয়ারী মাসে বিহারে প্রচণ্ড ভূমিকম্প হয়েছিল, সেই ভূমিকম্পে 

বহু প্রাণ ও ধনসম্পদ বিনষ্ট হয় । এই ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্তদের সাহায্যের জন্ত 

প্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর ক'লকাতায় রবীন্দ্রনাথের 'প্নক্তকরবী' অভিনয় করান, 
জেই অভিনয় উপলক্ষে কবি এই কবিতাটি রচনা করেন । কবিতাটি সাময়িক 

ঘটন্া। উপলক্ষে লেখা হলেও কাব্য রস ব্যাহত হয় নি। 

“মৌলান। জিয়াউদ্দীন” ছিলেন বিশ্বভারততীর ইসলামীয় সংস্কৃতির অধ্যাপক | 
তিনি বালক বয়সে ছাত্র হিসাবে শাস্তিনিকেতনে আসেন । তার অকাল ম্বৃত্যু 

ঘটে লাহোরে । কবি আলমোড়। থেকে শাস্তিনিকেতনে ফিরে এই সংবাদ 

শোনেন । শাস্তিনিকেতনে আয়োজিত শোকসভায় বলেন_-“এরকম বন্ধু 

দুর্লভ । এই বন্ধুত্বের অঙ্কুর একদিন বিরাট মহীরুহ হয়ে তার স্থশীতল ছায়ায় 
আমায় শাস্তি দিয়েছে_-এ আমার জীবনে একটা চিরস্মরণীয় ঘটনা হযে 

থাকল । জ্ঞন্তরে তার সন্ধির উপলব্ধি থাকবে, বাইরের কথায় সে গভীর 

অঙ্ছভূত্িত প্রকাশ করা ঘাঁবে না।”১ কবিতাটিতে কবির গভীর অস্তরবেদনা 
প্রকাশিত হয়েছে । এখানেও কবি তার অকৃত্রিম বন্ধুত্বের কথাই স্মরণ 

শা শম্পা 

১. র্বীন্দ্র-রচনাবলী ২৪ থশু (বি. ভা ১৯৭৯), প. ৪৭৩ 
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করেছেন । তার অকম্ম।ৎ তিরোধানে বিশ্বনিয়মের প্রতি বিজোহের ভাৰ 

আসতে পারে। তবু তিনি বিশ্বগারতীর সঙে তার দানের মধ্য দিয়ে যুক্ত 
থাকলেন, এখানেই সাস্বনা । _ 

তুমি আপনার বন্ধুজনেবে 

মাধুধে দিতে সাড়া, 
ফুরাতে ফুরাতে রবে তবু তাহা 

সকল খ্য্যত্ির বাড়া । 

৩. এই অশ্রেণীর কবিতাগুলিতে কবির দার্শনিকত। প্রকাশ্িত হয়েছে । 

সমগ্র জগৎ সংসাবে স্্টি রহশ্য সন্বন্ধে কবির জিজ্ঞাসা ফুটে উঠেছে কিছু 

কবিতায় । এই শ্রেণীর কবিত1 হল-__€কেন' পপ্রশ্বা, রাতের গাড়ি, মৎপু 
প|হাড়ে' ও রাত । 

«কেন' কবিতাটি ঘিবশ্বজিজ্ঞ/সা সংক্রান্ত । কবির দার্শনিক মননের পরিচয় 

এখানে । সমগ্র স্ষ্টি সম্পর্কেই কবির প্রশ্ন । কবিতারটিতে তিনটি স্তর লক্ষ্য 

করা যায়। 

প্রথম শবে স্যষ্টি এবং বিশ্বজনীন অপচয়ের কথ বলেছেন । স্থর্যরশ্মির 

সমস্ত অংশ পরথিবীতে এসে পৌছায় না। এই আলে।কের একটা বৃহৎ অংশ 

মহাশৃন্তে পথভ্রষ্ট হয় । অন্তান্ত গ্রহ নক্ষত্র স্্বন্ধেও এই কথ প্রযোজ্য । স্ষ্টিকর্ভ। 

মহাকাল আপন স্য্টির প্রতি উদাসীন । কলকল্লাস্তর ধরে স্য্টির এই অপচয় 

চলছে । এর রহন্য সন্ধান করেছেন কবি __ 

. একি মহাকাল কলকল্লান্তের দিনে রান্তে 

এক হাতে দান ক'রে ফিরে ফিরে নেয় অন্য হাতে । 

সঞ্চয়ে ও অপচয়ে যুগে যুগে কাড়াকাড়ি যেন__ 
কিন্ত, কেন ॥ 

দ্বিতীয় স্তরে কবি মানবচৈত্ন্যে ভাবনা-কলনান্ উত্থান পতন সম্পর্ক 

আগ্রহ প্রকাশ করেছেন । মাভষের মনেও অজল্ম চিস্তা ভাবনা, আশা 

আকাজজ্কার জন্ম হয়, কিস্ত তার অনেকটাই প্রকাশ হয় না, হারিয়ে যায়। 

মান্ব্র সভ্যতার ইতিহাদেরও তাই, মানুষের ক্ষ্টি এবং কর্ষের চরম হয় একদিকে 

অন্তদিকে কালের বিধানে তা হারিয়ে যায় । পৃথিবীতে প্রবাহিত প্রাণধারা 
লক্ষাহীনভাবে ম্বত্যুর গহবরে আত্মবিসর্জন করে । মানবজীবনের এই অপচয় 
কবিকে জিজ্ঞাস করে তুলেছে__ 
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মানুষের চিত্ত নিয়ে সারাবেলা 

মহাকাল করিতেছে দ্যুতখেলা 
বা হাতে দক্ষিণ হাতে ঘেন__ 

কিন্ত, কেন ॥ 

তৃতীয় স্তরে কবি আত্মার সত্যমূল্য নিব্দপণের চেষ্টা! করেছেন । কবি 
নিজের ব্যক্কিসত্তা-সম্পর্কে প্রশ্ন তুলেছেন । প্রথম বয়ন থেকেই কবির মনে এই 
প্রশ্ন জেগেছে । অবণ্য, পর্বত, সমুদ্র এবং ঝটিকার যে মিলিত স্বর. এবং 

মানব হৃদয়তন্ত্রীর ঘে ঝংকার, ৫সই মিশ্রত স্থর, খতুর উত্সব, জীবন মধ্ূণের 

নিত্য কলরব-_সব কিছু এই বিশ্বের কোন্ কেন্দ্রস্থলে ঘেন প্রতি দণ্ডে পলে 
মিলিত হচ্ছে । কবি কল্পনা! করেছেন এই বিশ্বের অন্তরে একটি কেন্দ্রস্থল 

আছে যেখানে সমগ্র বিশ্বের কোলাহল মানবের ভবন! কল্পনা বাস! বেঁধেছে । 

সেখান থেকেই হয় নূতন স্থট্টি। করি মনে করেছেন যুগঘুগাস্তের কোন 

নিরাশ্রয় সত্তা কবির মনে বাসা নেঁধেছে । কবির মনে প্রশ্ব জেগেছে তার 

ম্ৃত্যুতেই কি তার অন্তর-সন্ত/ আবার আশ্রম়চ্যত হয়ে অনন্ত পথে যাত্র। 
কবে 7? 

উজাড় করিয়া দিবে তার 

পাস্থের পাথেয়পাত্র আপন স্বলামু বেদনার-__ 

ভোজ শেষে উচ্ছি্টের ভাঙা ভাগ হেন? 

কিন্ত, কেন। 

রবীন্দ্রনাথ শেষ জীবনে বিজ্ঞান-চর্চায় আগ্রহী হন। এই আগ্রহই “প্রশ্ন-এর 

মত কবিতা রচনার যৃলে। কবিতাটিতে কবির বজ্ঞানিক মনন এবং 
দার্শনিকতা লক্ষ্য কর! যাবে । কবিতাটি সম্পর্কে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যাঘের 

মন্তব্যটি স্মবণীয়-_-“দেশের দিকে তাকাইম্9 আজ কোনো ভরস। পাইততেছেন 

না, সেখানে দেখিতেছেন__রাঁজনীতির মধ্যে না আছে শোৌর্ধ, না আছে বীষ, 

না আছে বৃহৎ আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধা ও অটভনিবেশ । কবি হতাশভাবে 

একখানি পত্রে অমিয় চক্রবর্তাকে লিখিতেছেন, “আমার মন সরে যেতে চাচ্ছে 

সদুরে_সেই দূরকে নিজের ভিতরেই স্বষ্টি করবার চেষ্টা করছি।” তীহার 
ইচ্ছ। সায্সান্স চর্চা করেন -_ নক্ষত্রলোৌকের বিরাট দেশকালের মখ্যে তীর্ঘথযাত্র। 
করিয়া ভূমাকে ভোগ করেন । বিজ্ঞানের তত্বকে আহ্মতত্বের সঙ্গে মিলাইয়! 
আঅসীমকে উপলন্ষির একান্ত ইচ্ছা! । তাই বলিতেছেন-_“যে বিশ্বজালে অচিস্তনীয় 
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দূর নীহারিকার সঙ্গে একই আলোক-ন্জ্রে বোন। আমার অস্তিত্ব, আমার 

সমস্ত অস্তঃকরণ ধর দিয়েছে তার টানে, সে আমাকে নিক্ষে চলেছে 0সই 
অপরিসীম রহন্তের দিকে যার মধ্যে জীবন-মরণের তাত্পধ রয়েছে প্রচ্ছন্ন । 
সেই তাতৎ্পর্ধের মধ্যে রয়েছে কোনে! একট! চিরস্তন অর্থ__-যে অর্থ বহন কৰে 

চলেছে অসীমের অভিমুখে সমস্ত ব্রহ্মা ।” নবজাতক-এর “প্রশ্থ কবিতাটি এই 
পত্রের সঙ্গে পঠনীয়_ ৮১ 

এই কবিতাটিতেও €কেন; কবিতার হ্যায় একই ভাব ব্যক্ত হয়েছে । এই 

গ্রহনক্ষত্রের অনস্তকালীন আবর্তন কাকে কেন্দ্র করে? আর 'আমি' নামক 

সত্তাটির উদ্ভবের রহস্তই বাকি? এই অজ্ঞ্েয় সত্তা আবার অজ্ঞেয় অদৃষ্টে 

বিলীন হয়ে যাবে । আত্মার অসমাপ্ত বার্ত। রয়ে যাবে ধরশীতে এবং তখনও 

নক্ষত্রপুঙ্জ অপার আকাশে আবত্তিত হবে । শুধু প্রশ্নের তীত্র আর্তন্বর বাজতে 

থাকবে, তার কোনো উত্তর ধ্বনিত হবে না । 

৪. এই গ্রস্থে রবীন্দ্রনাথের এতিহাসিক চিন্তামূলক ছুটি কবিতা আছে 

“হিন্দুস্থান' ও “রাজপুতানা' | 

এই কবিতা ছুটি সম্বন্ধে ভ. নীহাররঞ্রন রায় বলেছেন-__“এতিহাসিক 

চেতনার শ্রেষ্ঠ পরিচয় পাওয়া] যায়, “হিন্দুস্থান' ও “রাজপুতানা” কবিতা 

ছুটিতে । কবিতা হিসাবে অধিকতর সমৃদ্ধ “হিন্দুস্থান' কবিতাটি, কিন্ত 

“রাজপুতানা-র ইতিহাস-চেতনা সম্বদ্ধতর ।”২ 

'হিন্দুস্থান' কবিতায় কবি বলেছেন, ভারতের পশ্চিম দিগন্ত শিশুকাল থেকে 

কবিকে আকর্ষণ করেছে, ক।রণ “ভারতের ভাগ্য ঘেথা নৃত্যলীল করেছে 

শ্মশানে" । কালের মস্থর দণ্ডাঘাতে হিন্দুস্থানের উপর অভ্রভেদী প্রাসাদচুড়া 

গড়ে উঠেছে । কত সাম্রাজ্য সমৃদ্ধ হয়েছে । লক্ষ্ী-অলম্্ী শুভ-অশুভের বিচিত্র 

সম্মিলন ঘটেছে জাতির ভাগ্যে । দস্থ্যদল ষে স্থানে এশ্বরধের মশাল জ্বালিয়ে 

ক্ষুধিতের অন্থালি লুর্গন করে নিয়েছে, সেখানে আজ পীড়িত ও পীড়নকারীর 

বিরাট কবর রচিত হয়েছে । বহু শতাব্দীর জয়-পরাজয় মান-অপমানের 

অবসান হয়েছে__ 
ভগ্রজান্ প্রতাপের ছায়] সেথা শীর্ণ যমুনায় 

প্রেতের আহবান বহি চলে যায়, 

১, আীপ্রভাতকুমাক় মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্রজীবনী ৪র্থ খণ্ড € ১৯৬৪ ), প্ ১৬২ 

২. ড- লীহাররঞ্জন রায়, রবীন্দ্রলাহিত্যের ভূমিকা! (১৩৬৯ ), পৃ ২২৭ 
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বলে যায়__ " 

আল্মেো ছায়। ঘনাইছে অস্তদিগস্তের 
জীর্ণ যুগাস্তরে ॥ 

'বাজপুতান।' কব্তায় ইতিহাস-চেতনা আরও উজ্জ্বল । বস্তব্য আরও 

জটিল ও গভীর ॥। এই কবিতাটি লেখা প্রসঙ্গে, প্রভাতকুমার মুখোপ|ধ্যায় 

বলেছেন-__“নবজাতকের এরু/জপুতানা' কবিতাটি লেখার ইতিহাল অন্যরা ॥ 

স্টেটস্ম্যান হইতে প্রকাশিত দ্সন্দর ভারত (৬৮০৮০৭11515) গ্রন্থে 

রাজপ্ুততানার ছবি ঢেখিয়। নে যে ধিক্কার লাগে তাহারই অভিঘাতে ্ী 

লিখিত ।”৯ "মৃত্যুর পৃষ্টে বেঁচে থাকিবা বর বিড়ম্বনা ও তার তীব্র 'প্রতিবা 
এই লেখাটিতে | “বাজপুতানা”-য় অতীত গৌরবের বিষণ চিত্র ভুলে ধরেছেন । 

পুবগৌরব-হার1 'রাজপুতানা' সমালোচছকর কে তুকদৃষ্টিতিে অপমানিত 
হচ্ছে। শুহ্য সমারোহ বর্তমান বাজপুতানার দিকে তাকিয়ে অতীতের 
গৌরবোজ্জল রাজপ্ুুতানার বার কাল্পনিক কাহিনী রচন। করে অলস দর্শকদের 

মনোরগ্ুন করছেন তাদের কবি বিদ্রপ করেছেন__ 
প্রচণ্ড সত্যেরে ভেডে গল্পে রচে অলস কল্পন। ॥ 

নিকর্মার স্বাতু উত্তেজনা, 

ন।ট্যমঞ্চে ব্যপ করি বীরলাজে 
তারম্বরে আম্ফ(লনে উন্সভ্ততা করে কোন্ লাজে। 

দরিদ্র চাষী, যার। রাজপুতানার মাটি চাষ করছে বারোমাস রোদ বুষ্টি 
মাথায় করে, তাদের স্গে রাজপুতানার যোগ অন্তরতম ; তার। মিথা। দিয়ে 

র/জপুতানাকে বিকৃত করে না। পরিশেষে কবি হৃতগোৌরব বাজপুতানার 
সম্পর্কে শেষ কামনা করেছেন, এইভাবে অস্তিত্ব রক্ষা করা অপেক্ষা মৃত্যুই 
তয় ।__ 

তাই ভাবি হে রাজপ্ুতানা, 

কেন তুমি মানিলে ন। যথাকালে প্রলয়ের মানা, 
লভিলে না বিনটির শেষ ন্বর্গলোক , 

জনতার চোখ " 

দ্রীপ্তিহীন 
কৌতুকের দৃষ্টিপাতে পলে পলে করে যে মলিন। 

১. শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্র জযবনী ঘর্থ খণ্ড (১৯৬৪ ), পৃ. ১৪৫ 
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শহ্করের তৃতীয় নয়ন হতে 

সম্মান নিলে না কেন যুগান্তের বহর আলোতে ॥ 

এই কবিতাটির মাঝখানে বণিকতন্ত্র সম্পর্কে কবির নিন্দাবাদ একটু খাপছাঁড়। 

মনে হয়। 

৫. কবি কয়েকটি কবিতায় তাঁর বাক্তিগত জীবন ও অন্কভূতির কথা 

প্রকাশ করেছেন । কবিতাগুলি হল__ণশেষদৃষ্টি, 'ভাগারাজ্য”, 'জবাবদিহি', 

“জন্মদিন”, €€রামান্টিক", 'অবজি ত', ৭শেম্বভহিলাব", “জয়পৰনি', প্রবীণ" “শেম্ববেলী?, 

“কপ-বিনূপ' এবং “শেষ কথ? । 

রবীন্দ্রনাথের শেষ পধায়ের কাব্যে ব্যক্িগত জীবন ও উপলন্ধষি নানাভাবে 

উপস্থিত হয়েছে । এই পযাঘে পেছিয়ে কবির মনে কতকগুলি ধারণা ও 

চিন্তার পুনঃ পুনঃ আবর্তন লক্ষ্য কবাযায়। এই প্রর্থবী সম্পর্কে তার একটি 

মমতাময় মনোভাব ছিল । তিনি যতই বুদ্ধ হয়েছেন ততই এই বিচিত্র 

সৌন্দধময়ী ধরণীকে ছেড়ে যাবার চিস্তাঘ ব্যান্ল হয়েছেন । অধিকাংশ 

কবিতাতে আগতপ্রায্স মুত্যু সম্পর্কে সচেতনতা দেখা গেছে । শেষ পর্ধাঘের 

কবিতায় আত্মবিশ্রেষণ বার বারই ঘুরে ফিরে এসেছে এবং নিজের কাবা- 

জীবন সম্পর্কে পর্যালোচনা 9 তেখ। যা অনেক কবিতার । তার কাবা প্রবণতা 

কোন্ দিকে, এ বিষয়ে তিনি কিছু কিছু স্বীকাবোক্তিও করেছেন কয়েকটি 

কবিতায় । *শেষদৃষ্টি', "শেষ হিসাব", শষ হেলা, €শষকথা? প্রভৃতি কবিতায় 

তিনি জীবনের শেষের কথাই ইঙ্গিত করেছেন , কবিতাগুলির নামের মপ্দ্যেই 

2বিষয়বস্তর ইঙ্গিত স্পষ্ট হযে উঠেছে । শেষ জীবনে তিনি জন্মদিনে নন্দ 

করে কিছু কবিতা রচনা করেন। এইঞব কবিতায় তিনি জন্মদিনের নূতন 

তাত্পর্ধ ব্যাখা। এবং আহ্মবিক্পেষণ করেছেন । এই গ্রন্থের 'প্রবাসী' ও "জন্মদিন 

এই শ্রেণীর কবিতা । কয়েকাটি কবিতায় তিনি তার অন্তর-জীবনের পরিচয় 

উদ্ঘাটিত করেছেন যেষন 'ভাগাবাজ্য । “রোমান্টিক কবিতায় কবি তান্স 

কবি-মানপের ব্যাখ্যা করেছেন । কবি নিজেকে রোমান্টিক বলে স্বীকার করে 

'নয়েছেন। বাস্তবকে অস্বীকার করে তিনি রোমান্টিক নন, বাস্তবের সার্থক 

কপায়ণ ও তাকে কাব্যস্থবমায় উত্তীর্ণ করেই তিনি বোমান্টিক__ 

যে কল্পলোকের কেন্দ্রে তামাঁরে বসাই 

ধূলি-আবরণ তার সযত্তে খসাই-__ 

আমি লিজে শ্টিকরি তারে। 
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ফাকি দিয়ে বিধাতারে 

কারুশালা হতে তার চুরি করে আনি রড-রস 

আনি তারি জাছুর পরশ । 

জানি, তার অনেকটা মায়”, 

অনেকটা ছায়া | * 

আমারে শুধাও ষবে “এরে কভু বলে বাস্তবিক ?" 

আমি বলি “কখনো না, আমি রোম্যান্টিক" | ূ 
খণ্ড খণ্ড বাস্তব দৃশ্তের মধ্য দিয়ে কবি গভীর সত্যকে উপলন্ধি কত্ত 

চেয়েছেন কয়েকটি কবিতায়__“র।তের গাড়ি, অস্পই্', এপারে ওপারে, 

“ইস্টেশন”, “সাড়ে নটা' এবং “প্রজাপতি” । 

৬, 

“রাতের গাড়ি” কবিতায় একটি উপমাঁকে “কন্দ্ু করে মানব-প্রাণের অন্ধ 

যাত্রাকে বর্ণনা করা হয়েছে । এই প্রাণ ঘেন রাতের বেলগাড়ি। বাত্রিব 

অন্ধকারে রেলগাড়ির গন্তব্যস্থল যেমন অস্পষ্ট এবং অন্ধকারে আচ্ছন্ন থাকে 

তেমনি মানব 'প্রাণেরও অজ্জ্রে় "মন্ধকারে যাত্রা । গন্তবাস্কল সম্পর্কে মান্তষের 

কোন ধারণাই থাকে না। রেলগাডির যাত্রীর ঘেমন ক্রমে গন্তব্য সম্পর্কে 
একটি ধারণ। গড়ে ওঠে তেতষনি মান্রষের জীবনযাত্রার গন্বব্ায সম্পর্কে একটি 

প্রত্যয় জেগে ওঠে 

গাড়ি চলে, 

নিমেষ বিরাম নাই আকাশের তলে । 

ঘুমের ভিতরে থাকে অচেতনে 

কোন্ দূর প্রভাতের প্রতাশা নিদ্রিত মনে ॥ 

“ইস্টেশন' কবিতায় রেলগাড়ির যাওয়1 আসার বূপকের মধ্য দিয়ে জীবনের 

চলমানতাকে উপলব্ধি করেছেন । এখানে কবিমনের দার্শনিকতাই প্রকাশিত 

হয়েছে । কবিতাটির ছুটি দিক-__ইস্টেশনের বাস্তব ছর্ব এবং কবির 

দার্শনিকতা । বাস্তব পৃথিবীতে মানুষ যেমন ক্ষণকা'লের প্রয়োজনে ইস্টেশনে 

আসে, তেমনি অনস্তকালের জীবন পারায় আমরা ক্ষণকালের জন্য এই 

পৃথিবীতে এসেছি । প্রয়োজন-অন্তভে আবার মান্তরষকে অনন্তের পথে যাত্রা 

করতে হবে 1 
চলচ্ছবির এই-যে মৃত্তিখানি 

মনেতে দেয় আনি 



কাব্যট-পরিচিতি ৪২৭ 

নিত্যামেলার নিত্যভোলার ভাষ' 

কেবল যাওয়া আসা । 

পুর্বোন্ত কয়েকটি বিভাগ ছাড়াও নবজাতকে ছুটি বিবিধ সুরের কবিতা 

আছে-__ক্যান্ডীয় নাচ” এবং “সন্ধ্যা । ক্যান্ডীয় নাচ" কবিতায় কবি 

সিংহলের একটি বিশেষ নাচ 'ক্যান্তীয় নাচ'-এর বর্ণনা করেছেন । ছন্দোময় 

পৌরুষদীপ্ত এই নাচ কবিকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে । "সন্ধ্যা কবিতায় 
কবি দিন ও সন্ধ্যার তুলন1 করেছেন । “দিন'-কেে কবির অধিক স্পষ্ট বলে মন্দ 
হয়েছে, কিন্ত সন্ধ্য। তার কাছে রহস্যময়ী, অবণ্ঞ%নবতী বিদেশিনী | 

সাঁনাভি 

১৩৪৭ আলের আষাঢট মাসে প্রকাশিত হয় । সমগ্র শেষ পধায়ের কাব্য 

ধারায় সানাই একটি বিশিষ্ট কাব্য । বিদায়-রাগিনীর সকরুণ মুছণনায়, 

অতীতের প্রেমস্বতির নৃতন আত্বাদনে কাব্াটি বিষণ্ধ সৌন্দর্যে মণ্ডিত। এই 

কাব্যে কবি পুর্বের রোমান্টিক পণ্রিবেশে ফিরে গেছেন । এখানে ভাব স্বচ্ছন্দ 
এবং কল্পনা সহজ । এই ক।!বো পুরুবী-র সেই কোমল স্মৃতিময় প্রেমের 

আবেশ আবার নৃতন করে অন্তভব করা যায়। কবিতাগুলিতে ঘেন সেই 
যুগের লীলা-সঙ্গিনীর স্থতি। টকশোর-যৌবনের প্রমস্থৃতি এই কবিতাগুলিতে 

স্থকুমার সৌন্দর্যের পরিমগুল স্থস্টি করেছে । সানাই কাব্যটি অনেকাংশে 
রবীন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিকতা এবং দার্শনিকত। মুক্ত । তবু শেষ পধায্ের কাব্য 
হওয়ার জন্য তার লীলাবাদের অন্কভূতি এবং মৃত্যুর বহস্তময় তাও কাব্যটির 

কোন কেন স্থান ছুয়ে গেছে । প্রথম ছুটি কবিতার মধ্যেই এই আভাসগুলি 

প।ওয়1 যায় । 

দুরের গান' কবিভামম কবি স্থদূর নিরুদ্দেশের পানে তার উতৎ্কন্তিত দৃষ্টি 

মেলে ধরেছেন । কোন নামহার। অদৃশ্ত লোক থেকে তিনি জীবনচেতনা 
বহন করে এই পৃথিবীতে এসেছেন ; সারা জীবন ধরে তিনি দূরবাসীর পরিচয় 

খুজেছেন এবং তার বিরহকে অন্থভব করেছেন 1 

মোর জন্মকালে 

নিশীথে সে কে মোরে ভাসালে 

দীপ-জ্বাল। ভেলাখানি নামহার। অদ্ৃশ্থের পানে, 
আজিও চলেছি তার টানে । 



২২৮ ববীন্দ্রকাব্যের শেষ পধায় 

বাসাহাব। মোর মন, 

তারার আলোতে কোন্ অধরাঁকে করে অন্বেষণ 

পথে পথে 
দূরের জগতে । 

“কর্ণধার” কবিতার মূল ভাব এই যে কবির জীবন তরণীর কর্ণধার লীলার 
ছলে এই তবীখানি ভাসিয়ে দিয়েছিলেন । আবার মৃত্যু-ভাট।য় তাকে কোন 
পারে নিয়ে যাঁবেন। ধুসর গোধুজিতে সমস্ত জঙগৎকে স্বপ্নময় মনে [হয়। 
অন্ধকারের নিঃশব্দ গাস্ভীষের মধ্যে ঘেন বেহাগ রাগিণীর করুণ সুর ক 

হয়। যখন জীবন ও মক্তব সীমারেখা বিলুপ্ত হয়ে যায় এবং কবির কর্ণধার 
ণঅস্তিম যাত্রার পাল উপের্ব ভুলে দেন, তখন সেই জ্যোতিঃ স্বক্ঈপ 

অটন্থ্যক্ষে অপীম অন্ধকার জলে মনে হয় । লীলার কর্ণধার কবির জীবনকে 

বুহ্ন্ঠময় কে।ন্ ঘাঁটে ম্বতুযু-ভাটায় পার করছেন-__ 

গুগে। আমার লীলার কর্ণার, 

জীবনতরী মুভ্যভাটায় 
কোথায় করে। পাবর। 

সানাই কাব্যের অনেক কবিতাকে গান হিসাবেও গ্রহণ কর। চলে । 

শুধুমাত্র বিষয়বস্তু নয়, লিখনরীভির দিক থেকেও সানাই-এ অতীতের 
অন্থবর্তন লক্ষ্য করা যায়। জীবন-০গাধূলির ধুসর লগ্রটি যেমন বিষণ্ন তেমনি 
প্রশাস্ত। মোটামুটিভাবে সানাই-এর কবিতভাগুলির মধ্যে কয়েকটি ভাব লক্ষ্য 

করা যাম। 

১. কোনো ঘটন। বা দৃশ্টকে অবলম্বন করে স্মৃতির মাধ্যমে সত্যান্ছসন্ধান । 

২. প্রেম চিন্তা । ৩. মনের ক্ষণিক ভাবের অভিব্যক্তি ও বিশুদ্ধ লিরিক- 
জাতীয় কবিতা । 

১. এই শ্রেণীর কবিতার মধ্যে পড়ে-_-“সানাই', “অনস্থয়)', “অপঘাত', 

“পরিচয়”, মানসী" প্রভৃতি । 
শেষ পধায়ের কাব্যে বস্ত-পৃথিবীর চেতন! বার বারই রবীব্রনাথের 

ধ্যান্কলনাকে চুর্ণ করেছে । 'সানাই'-এর পূর্বে অনেক কাব্যে আমরা সেই 
পরিচয় ০পেয়েছি। তবে সানাই কাব্যে আমনা ঘেন বহুকাল পুর্বের 

ববীজ্দরনাথকে আবার শেষ বারের মত দেখতে পাই । “সানাই, কবিতাটি 
তার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন । 'সানাই”-এর সুরে কবি উপলদ্ধি করলেন জীবনের 



কব্য-পরিিচিতি ৪২৯ 

ছন্দভাঙ] অসংগতি এবং দৃশুমান পৃথিবীর সব কুশ্রীতার অন্তরালে নিবিড় এক্য 
বিরাজিত। অসীম সৌন্দ্লোকের যে আনন্দধারা জীবনকে বিধৃত করে 
আছে সানাই তারই আভাশ। এই রোমান্টিক দৃষ্টিভঙ্গীই রবীন্দ্রনাথের 
সত্যকার পরিচয় । সমগ্র জীবন তিনি পরিপূর্ণ স্থুর ছন্দ, এঁক্য, সংগত্তি এবং 

পূর্ণতার সাধনা করেছেন-__ 

সমস্ত এ ছন্দভাঙ অসংগতি-মাঝে 

সানাই লাগায় তার সারঙডের তান । 

কী নিবিড় এক্যমন্ত্র করিছে সে দান 

কোন্ উদ্শ্রান্তের কাছে-_ 

বু'ঝবার সময় কি আছে! 

অরূপের মর্য হতে সমুচ্ছাসি 

উৎসবের মধুচ্ছন্দ বিস্তারিছে বাশি । 

সন্ধ7াতার1জ্বাল। অন্ধকারে 

অনস্তের বিরাট পরশ ফথ। অস্তর-মাবঝারে, 

তেমনি স্দূর শ্বচ্ছ সরে 

গভীর মধুর 
অমর্ত্য লোকের কোন্ বাক্যের অতীত সত্যবাণী 

অন্যমন। ধরণীর কানে দেয় আনি। 

“অনস্থয়ণ” কবিতাত্েতেও কবি বাস্তবের কুশ্রীত1 এবং কদধতাব মধ্য দিয়েই 

সৌন্দর্যের অমরাবতীতে প্রগ্াণ করেছেন । সেখানে কবির কল্পনায় ধরা 

দিয়েছে প্রাচীন ও মধ্যযুগের অনস্ত যৌবন! সৌন্দর্ধমক্সী নায়িকা ।__ 

এ গলিতে বাস মোর, তবু আমি জন্ম রোমার্টিক-__ 

আকাশকুস্থমকুগ্তবনে, 

দিগজনে 

ভিত্তিহীন ঘে-বাস। আমার 

সেখানেই পলাতকা আসা-যাওয়া করে বার-বার । 

আজি এই €চত্রের খেয়ালে 

মনেরে জড়ালো ইন্রজালে । 



রবীজ্ছরকাব্যের শেষ পর্যায় 

দেশকাল 

ভূলে গেল তার বাধ। তাল । 

নাম্সিকা আসিল নেমে আকাশপ্রদীপে আলো পেয়ে । 

কিন্তু শেষ পর্যায়ের রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পূর্ব পায়ের রবীন্দ্রনাথের পার্থক্য 
হল শেষ যুগে কবির ধ্যান বার বারই বাস্তবের আঘাতে ভেডে গেছে। 

রোমান্টিকতার পরিবেশ অক্ষুপ্ধ থাকে নি। তাই কবিকে এই স্বপ্পের পরিবেশ 
ত্যাগ করে বাস্তবের মধ্যে প্রবেশ করতে হবে__ 

স্বপ্নের বাশিটি আঙ্জ ফেলে তব তোলে 

আর-বার ঘেতে হবে চ'লে 

সেথ।, যেথা বাস্তবের মিথ)। বঞ্চনায় 

দিন চলে যায়। 

'অপঘাত' কবিতার মধ্যেও আমর। রবীন্দ্রনাথের এই পরিরচয় পেয়েছি । 

কবিতাটির আরস্ত হয়েছে গ্রামীণ সৌন্দর্যের বর্ণনার মধ্য দিয়ে । ছুটিতে ছুই 

বন্ধুর দেখা, গ্রামের বর্ষণসিক্ত সবুজ্ঞজ ঘাসে ঢাকা রান্তায় বন্ধৃদ্ধয় গল রত 

নব বিবাহিত একজনা', 

শেষ হতে নাহি চায় ভরা আনন্দের আলোচনা । 

আশেপাশে ভাটিফুল ফুটিয়। বযমেছে দলে দলে 

বাঁকাচোরা গলির জঙ্গলে, 

মহুগন্ধে দেয় আনি, 

€চজ্রের ছড়ানো নেশাখানি । 

জারুলের শাখায় অদূরে 

কোকিল ভাডিছে গল একছ্ছেয়ে প্রলাপের সুরে । 

কিন্ত এই আনন্দের আলোচনা স্থায়ী হয় না, কারণ-_ 
টেলিগ্রাম এল ০সই ক্ষণে - 

কিন্ল্যাগ্ড চূর্ণ হল সোভিয়েট ০বামার বর্ষণে । 
এই বস্ত-পৃথিবীর চেতনা রবীন্দ্রনাথের আত্মগত কল্পনাকে চর্ণ করেছে । শেষ 

পধায়ে আমরা এই রকম স্বপ্নভঙ্গ বার বারই লক্ষ্য করি । ম্বপ্রলোকের সঙ্গে 

এই সমস্ত স্থানে বাস্তবের সংঘর্ষ ঘটেছে । 

২. এই শ্রেণীর কবিতার মধ্যে পড়ে__“মায়, “অদেয়”, আহ্বান", 

+০শষকথা”, “অতুযুক্তি”, “নারী', “দূরবন্তিনী', অসম্ভব", গগানের মন্ত্র' ইত্যাদি । 



কাব্ায-পর্িচিতি ৪৩১ 

এই শ্রেণীর প্রেম-কবিতাগুটিতে পূব যুগের শ্বপ্র মায়ায় আচ্ছন্ন কোমল 

পরিবেশটি আবার ফিরে এসেছে । এখানে কবি নাব্ীকে পবিপূর্ণব্পে 
রামান্টিক ভাবের মধ্যে স্থাপন করে উপলব্ধি করেছেন । এই কবিতাগুলিতে 

রোমান্টিক অন্ভূতির অনবদ্য রসঘন প্রকাশ-__তেমন, “মায়া” কবিতা-_- 
স্বপ্র্ধপিণী তুমি 

আকুলিয়! আছ পথ-খোওয়া মোর 

প্রাণের ম্ব্গভূমি | 
নাই কোনো ভাব, নাই বেদনার ভাপ, 

ধূলির ধৰ্রায় পড়ে না পায়ের ছাপ । 

তাই তো আমার ছন্দে 

সহসা তোমার চুলের ফুলের গান্ষো 

জাগে নিজন রাতের দীর্ঘশ্বাস, 

জাগে প্রভাতের পেলব তারায় 

বিদায়ের স্মিত হাস। 

এই শ্রেণীর কবিতার মধ্যে পড়ে__-“অনাবৃষ্টি'ত “নতুন রঙ", গানের 
থেয়» “অথবা, “বিদায়, “যাবার আগে, পুর্ণ প্কিপণাঃ ছায়াছবি", 

দেওয়া-নেওয্া'» “দ্বিধা”, “আধোজাগ।”, “ভাঙন”, “গানের জাল", *মকীয়া” 
“গান”, “বাণীহাবা” প্রভৃতি । 

এই কবিতাগুলিতে কবি কোন গুরুগম্ভীর ভাব বা তত্বের সমাবেশ করেন 

নি। মনের খগ্ড, ক্ষুদ্র ক্ষণিক ভাবগুলিকে নিয়ে হ্ৃম্বায়তন লিরিক কবিত। 

রচনা করেছেন । মাধুধই কবিতাগুলির মূল কথা । “মানশী” “ক্ষণিকা'-র 
যুগের কবির মনোভাব এখানে আবার ঘেন ফিরে এসেছে । এই কবিতাগুলি 

গান হিসাবেও গ্রহণষে।গ্য । যেষন “দ্বিধা” কবিতা 

এসেছিলে তবু আস নাই, তাই 

জানায়ে গেলে ৃ 
সমুধেক্ পথে পলাতক! পদপতন ফেলে । 
তোমার সে উদাশীনত। 
উপহাসভরে জানালো! কি মোব্ু দীনতা ৷ 
সে কি ছল করা অবহেলা, জানি না সে 
চপল চরণ সত্য কি ঘাসে ঘাসে 

গেল উপেক্ষা মেলে । 

চি 



৪৩৪ ববীকন্দ্রকাব্যের শেষ পধায় 

এই কাব্য ছুটিতে কবির অপরাজেয় মানসিক শক্তির পরিচয় পাওয়া যায় । 

নোগধস্ত্রণা এবং ম্বত্যুর নৈকট্য কবির মনকে দুর্বল করে নি বরং জীবন-মৃত্যুর 
বহন্তের যবনিকার অন্তরালে সত্যের নিকটবর্তা করেছিল । 

রোগশব্যাযস় এবং আরোগ্য কাব্যছয়ের কবিতাগুলির সবাপেক্ষা উল্েখ- 

যোগ্য টৈশিষ্্য হচ্ছে নিরাভরণ তীক্ষ সংবেদনশীল ব্যঞ্জনাধমী মন্ত্রবৎ-সংহত 
বাকৃভঙ্গী । অন্তূতি যেখানে গভীব, বাহিক বিলাস সেখানে গৌণ হয়ে [যায় । 
প্রতিমা ঠাকুর "জন্মদিনে" সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন__“বইখানি তার রোগশায্যার 

মানসিক দর্পণ ।৮১ এই কথা কয়টি তার শেষের চারটি কাব্য সম্পর্কে সমধঈ্গাবে 

প্রযোজ্য । 

রোগশ্যযাম্স কাব্য গ্রন্থের কবিতাগুলিতে কয়েকটি ভাবের প্রকাশ লক্ষ্য 
করা ঘাস । ঘেমন-_ 

,ক. ব্যাধির যন্ত্রণা এবং মানসিক প্রতিক্রিয়া নিয়ে রচিত কবিতা হল ৫১ 

৭১৮১ ৯৯ ১৫ এব ২৪ সংখ্যক । থখ. রোগীর কক্ষের পন্সিবেশ এবং 

শুশ্রষাকারীদের নিয়ে লেখা কবিতা -১২5 ১৪, ১৮১ ১৯০ ২৬ ৩৩ আবহ নত 

সংখ্যক । গ. জীবনের শ্বরূপ-চেতনা এবং চিরন্তন প্রাণের উপলন্ধিমূলক ১৩, 

২২, ২৮, ২৯, ৩২ সংখ্যক কবিতা । ঘ. ম্বত্যু-চিস্তা এবং অসীমানুভূতিমূলক 

১, ৪, ২৬০ ১৫» ৩৭১ ৩৮ সংখ্যক কবিতা । উড. বিবিধ ভাবমূলক কবিতা 

২১ ৩, ২৫, ৩১ সংখ্যক কবিতা । 

ক. ৫ সংখ্যক কবিতায় কবি যদিও টদহিক রো গ-যস্ত্রণার কথা বলেছেন, 

তবুও মানবাত্মান সহনশক্তি ও অপরাজেয় বীর্ষের কথাই প্রধান হয়েছে । কবি 

সমগ্র চরাচর-ব্যাপপী যন্ত্রণার ঘূর্ণযন্ত্রের অবিরাম পীড়নকে অনুভব করেছেন । 

মাছষের শরীরও সই পীড়নে পীড়িত হচ্ছে । কিস্ত মানবাত্মা 'দেহদুঃখ 

হোমানলেই, রোগঘন্্রণার উধের্ব বিজয়ী হয় । মান্থষের ভালবাসায়ই আত্মা এই 

মহান শক্তির অধিকারী হয়। রি 

৯ সংখ্যক কবিতায় কবি অসুস্থ দেহের কাব্য রচনার মধ্যে অসম্প্র্ণতার 

কথা বলেছেন । স্ষ্টির আদি যুগে তেমন কদধ, বিকলাঙ্গ, বস্তপিণ্ড রাত্রির 

অন্ধকারে আচ্ছনল ছিল প্রকাশের আশায়, সেইরূপ কবির অস্পষ্ট চেতনাম্ত, চিস্ত1, 

ভাবন। এবং কল্পনার বিশৃঙ্খল, বিকলাঙ্গ এবং অসম্পূর্ণ মুত্তি রচিত হচ্ছে ।_ 

কবির জিজ্ঞাসা হল-__ 

আমতা প্রতিম। ঠাকুপ, নিবাণ (১৯৫৫) পূ ৪৭ 



টি 
বা আস 

কাব্য-পরিচিতি ৪৩৫ 

বিকলাঙ্গ, অসম্পূর্ণ__ 
অপেক্ষা করিছে অন্ধকারে 
কালের দক্ষিণহস্তে পাবে কবে পূণ দেহ, 
বিরূপ কদর্য নেনে স্থসংগত কলেবর 

নব স্যালোকে। 

১৫ সংখ্যক কবিতায় কবি অন্কভব করেছেন যে তার দেহের অহ্রস্থতার 

সঙ্গে সঙ্গে তার বাণীও ক্রমশই ক্ষীণতর হচ্ছে । ছুর্গমকে জয় করার জন্য বার্ণ, 
বখন পুর্ণ বেগে ছুটে যায়, তার গঙ্জন গুহার সঙ্কীর্ণ আত্মীয়তাকে অত্বীকার কৰে 

নিখিল বিশ্বের অধিকার ঘোষণা করতে থাকে, কিন্ত বৈশাখে দে তার এই 
গৌরব এবং শৌন্দর্য হারায়, খণ্ড খণ্ড কুণ্ডের মধ্যে তার ক্লাস্ত গতিন্োত 

অবরুদ্ধ হম্মে থাকে । তেমনি কবির বাণীও আজ তার স্পর্ধাহীন রুগ্ন জীবনের 

সঞ্চিত গ্লানিকে ধিক্কার দেবার শক্তি হারিয়ে ফেলেছে । ব্যাধি এবং বার্ধক্যে 

ক্রি্ট জীবন ঘেন কবির প্রসারিত দৃষ্টিকে আড়াল করে দাড়িয়েছে । তাই 

প্রভাত স্থের কাছে কবি আপনার আম্মার যখার্থ ম্বব্ূপ প্রকাশের প্রার্থনা 

জানাচ্ছেন__ 
হুর্বল প্রাণের €দন্য 
হিরণ্ময় এশ্বধে তোমার 
দূর করি দাও 
পরাভূত রজনীর অপমান সহ। 

খ. এই কবিতাগুলিতে শুশ্রম্বাকারীদের অবিচল সেবা এবং তাদের 

উপস্থিতিতে কবির মানসিক স্বস্তি এবং আশন্দের কথা ব্যক্ত করেছেন । 

১৪ সংখ্যক কবিতায় কবি নোগীব বোগযস্ত্রণাক্ মধ্যেও প্রিয়জনের উপস্থিতি 

এবং সেবা-শুশ্রষা যে আনন্দের কারণ হয় সেই কথাই ব্যক্ত করেছেন । রোগীর 

ঘরের আবহাওয়া সাধারণ জীবন থেকে পৃথক । এ তেন নদীর শ্োতধারা 
থেকে বিচ্ছিন্ন ১শবাল দ্বীপ । রোগশয্যায় কবি যদিও সহজ জীবনের আনন্দ 

থেকে বঞ্চিত তবু প্রিয়জনের পরিচর্ধ! তার সকল ছুঃখকে লাঘব করে । কিন্ত 

এই অম্বতমক্স পরিচর্যার ও একদিন অবসান হবে-__ 
একদিন বন্তা নামে, &শবালের দ্বীপ যায ভেসে; 
পূর্ণ জীবনের ঘবে নামিবে জোয়ার 
সেইমতো। ভেসে যাবে দেবার বাসাটি, 
সেখাকার হুঃখপাত্রে স্বধাভর। এই কটা দিন ॥ 



৪৩৩৬ বৰীন্দ্রকাব্যের শেষ পরায় 

১৮ সংখ্যক কবিতায় সেবারত প্রিয়জনকে দেখে কবি মানুষের সম্পূণ 
পরিচয় উপলব্ধি করেছেন । সংসারের বিচিত্র কর্মের মধ্যে মানুষের বিক্ষিপ্ত 

চেতন। নানাবূপে প্রকাশিত হয় কিন্ত রোগীর কক্ষে মানুষ একাগ্র লক্ষ্যের প্রতি 

তার চেতনাকে সংহত করে রাখে । তখন-- 

সমন্ত বিশের দয়া 

সম্পূর্ণ সংহত তার মাঝে, 

তার করস্পর্শে, তার বিনিত্র ব্যাকুল আখিপাতে ॥ 

২৬ সংখ্যক কবিতাটি তার মর্ত্যপ্রীতির আবেগে কাম্পত। কবি অস্গভব 
করেছেন তার কবিত্বশক্তি ক্রমশঃ হাস পেতে থাকবে এবং কালক্রতমে কাল- 

সিন্ধু নিয়ত তরঙ্গাঘাতে দিনে দিনে ত। লুপ্ত হয়ে যাবে । কিন্ত মানুষের যে 

ভালবাসায় প্রতি মুহূর্ত তার হৃদয় আপ্লুত হয়েছে, সেই ভালবাসার মধ্য দিয়েই 

তিনি বিশ্বের নিত্য-স্ধা পান করেছেন । তার অবর্মানেও পৃথিবীর এই 
ভালবাসার স্বাক্ষর বয়ে ষাবে__ 

এ ভালে।বাসাই সত্য, এ জন্মের দন । 

বিদায় নেবার কালে 

এ সত্য অগ্রান হনে মৃত্যুরে করিবে অন্বীকার ॥ 

৩৯ সংখ্যক কবিতায় স্ঙ্ির গভীরে যে শাস্তি বিরাজিত তাতে বিশ্বাস 

স্থাপন করেছেন । জীবন ও মৃত্যুর সন্ধিন্থলে দাড়িয়ে কবি মান্তষের তেব ও 

ভালবাসার মহান শক্তিকে উপলদ্ধি করেছেন । পীড়িত কবিকে এই চিন্ত। 

মাঝে মাঝে বিচলিত করে যে, পায়ের তলা থেকে পৃথিবী সরে যাবার মন্ত্রণ' 

করছে । কবি গভীর উতকগায় শুন্য আকাশকে ছু'বাহু মেলে ধরতে চান। 
কিন্ত তখনই শ্বপ্পু ভঙ্জ হয়__ 

দেখি, তুমি নতশিরে বুনিছ পশম 

বসি মোর পাশে রর 

স্ষ্টির অমোঘ শাস্তি সমর্থন করি ॥ 

গ. এই শ্রণীর কবিতাগুলিতে কবির দার্শনিকতা ফুটে উঠেছে, কবির 

জীবন-জিজ্ঞাসা সংহত হয়েছে । ১৩ সংখ্যক কবিতা কবি আনন্দের 
উপলব্ধিকে জানতে চেয়েছেন সরল বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে । দীর্ঘ ছুঃখ-রাত্রির 

অবসানে কবির মনে অনেক জিজ্ঞাসা ফুটে উঠেছে । তিনি বলছেন 
আনন্দানুভূতি ঘুক্তিতর্কের অতীত । 
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২৮ সংখ্যক কবিতায় কবির আত্মোপলব্ধির প্রকাশ ঘটেছে । কবির অন্তরে 

ঘে চৈতন্য, তার আদি শৃনস্তময় এবং অন্ত নিরর্থক মৃত্যু । সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে 
অম্বতময় আনন্দময় যে চৈতন্ত-প্রবাহ, কবির অন্তরেও তারই উপস্থিতি | 

আজি প্রভাতের জাগরণে 

এ বাণী উঠিল বাজি মব্ষে মর্ষে মোর, 
এ বাণী গাঁথিয়া চলে স্ুষ গ্রহ তারা 

অন্থলত ছন্দস্যত্রে অনি:শেষ শ্ষ্রির উৎসবে । 

ঘ. ৪ সংখ্যক করিতায় কবি মবত্রার অনিবাধতাকে স্বীকার করেছেন, কিন্ত 

মর্তযলোকের প্রতি অকুগ ভাল্বাস। ও আকর্ষণের স্বীকতিও গোপন থাকে নি। 

এই পৃথিবীর অজশ্ত্র দান কবিকে ভূত করেছে, ভবু তাঁকে এই পৃথিবী ত্যাগ 

করে ঘেতে হবে । অন্তিম খুলাম়্ কবি স্বল্প আলে ও ছায়ায়, বাস্তব ও মায়াক্স 

তার জগত রচনা করতে চান । 

৩৫ সংখ্যক কবিতায় কবি বিগত জীবনের অজিত খ্যার্তিকীব্তির দিকে 
গভীর নিরাসক্তির সঙ্গে তাকিয়়েছেন; অতীতের বন্ধন থেকে জীবনকে 

মুক্ত করে তিনি অসীমের সঙ্গে যুক্ত করতে চেয়েছেন । আয়ুন্নোতে ভেসে 

ঘখন তিনি বুহতের সঙ্গে যুক্ত হতে চলেছেন তখন যেন কোন অতীত কাীত্তি 

তার দৃষ্টিকে আচ্ছন্গ ন। করে । 

স্ুথে ছুঃখে নিরস্তর 

লিপ্ত হয়ে আছে ঘে আপনা 

আপন-বাহিরে তারে স্থাপন করিতে যেন পারি 

হসরের শতলক্ষ ভাসমান ঘটনার সমান শ্রেণীতে, 

নিহশক্ক নিংস্পৃহ চোখে দেখি ঘেন তারে 

অনাত্মীয় নির্বাসনে ; 

ডঙ,. ২ সংখ্যক কবিতায় কবি অনস্ত 'প্রাণ-প্রবাহের কথ। বলেছেন । 

অনিঃশেষ প্রাণ নামহীন সমুদ্রের উদ্দেশে অনন্তকাল ধরে বয়ে চলেছে । এই 

কবিতায় স্ন্টি এবং ধ্বংস সম্পর্কে জিজ্ঞান্ন কবিচিভ্তের পরিচয় পাই ।__ 

চলমান বূপহীন যে বিরাট, ঘেই 

মহাক্ষণে আছে তবু ক্ষণে ক্ষণে নেই । 

্বব্ূপ যাহার থাক আর নাই-থাকা?, 
খোলা আর ঢাকা । 
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৩ সংখ্যক কবিতাটি স্বতিচারণামূলক । আজ জীবনের অপরাহ্র বেলাক্ 

অতীতের বিচ্ছিন্র প্রেম স্মৃতিকে স্মন্পণ করেছেন । অতীতে যারা তার প্রাণের 

ঘাটে গানের খেয়। এনেছিল, তাদেরই স্বৃতি তার শ্বপ্পালোকের ছক্ষার ঘিরে 
উপস্থিত হয়েছে । | 

২৫ সংখ্যক কবিতাটি তার ওপনিবদিক চেতনার প্রকাশ । সমগ্র জীবনের 

অভিজ্ঞতায় একটি আর্ধবাণী তার মনে উজ্জ্বল হয়ে আছে । তা হুল সমগ্র স্্টির 
উদ্ভব আনন্দ থেকে । অনন্ত দেশ-কালে ব্যাপ্ত ঘষে চিরন্তন সত্য 

উপলন্ধিতেই জীবন সার্থক হয়ে ওঠে । 

আরোগা 

এই কাব্য প্রকাশিত হয় ১৩৪৭ সালের কান্তন মাসে । এর অধিক।ৎশ 

কবিতাই শাস্তিনিকেতনে রচিত হয়েছে । এই কাব্য সগ্য-বোগমুক্ত কবির 

মানসিক দর্পণ । “বরে!গশধ্যায়-এর তুলনাম্ন আরোগ্য স্বভাবতই ক্ষীণতর, 

রোগের উত্তাপ ও উত্তেদনা এতে নেই ।”১৯ তাই এখানে একটি প্রশাস্ত করুণ 

মাধুর্ব লক্ষ্য করা যায়। পৃথিবী ও মানুষকে কবি ষেন আবার নৃতন করে 
ভালবেসেছেন । আবার স্থদূরের আহ্বান লাভ করে বিদায়ের প্রস্ততি, 

তাও আরোগ্য-এব কবিতার মধ্যে লক্ষ্য করা যায় । মানবাজ্মার স্বরূপ এবং 

চিরস্তন সত্যের প্রতি আগ্রহ ফুটে উঠেছে কবিতাগুলিতে । এই চিরবিদায়ের 

ক্ষণে পৃথিবীর মমত্বের প্রতি নত্র মধুর স্বীকৃতি কাব্যখানিকে অসামান্য 
ইবশিষ্ট্যের অধিকারী করেছে । রোগশয্যাম্ম কাব্যে ব্যাধি-জনিত ক্লান্তির 

পরিচয় পাওয়। যায় স্থানে স্থানে, কিস্তু আরোগ্য-এ কোন নূপ বিষাদের ছাপ 

নেই। একটা সর্বব্যাপী আনন্দের উপলব্ধি ছড়িয়ে আছে সর্বত্র ॥ মৃত্যুকে 

তিনি এখানে একটা স্বাভাবিক পরিণাম বলে শ্বীকার করেছেন । তাই ম্বৃত্যু 

তার কাছে ভয়াবহ নয়। এই মানসিকতার সঙ্গে সঙ্গে চোখে পড়ে কবির 

স্বতি-চারণা, অতীতের মধুর স্থতি তার মনকে আনন্দবেদনায় দোলায়িত 

করেছে । সর্বোপরি একটা মহামুক্তির আনন্দ কাব্যটির সব্তত্র ব্যপ্ত হয়ে আছে। 

আরোগ্য কাব্যের কবিতাগুলির মধ্যে মোটামুটি কয়েকটি ভাব লক্ষ্য করা 

যায়। ১. মৃত্যু সম্পর্কিত অস্ভূতি স্ঘলিত কবিতা । ২- প্রক্কৃতির সৌন্দর্য 

উপলন্বিমূলক কবিতা ।২ ৩. সত্তার চিরন্তনত্থের উপলবিমূলক কবিতা । 

১. শ্রীশিশিরকুমার ঘোষ, রবীন্দ্রনাথের উত্তর কাব্য (১৩৬৮), পৃ ১৭২ 
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৪, জগত এবং মানবের প্রতি প্রীতিমূলক কবিতা । ৫. আপন কাব্য স্ষ্টি 

সম্পকিত কবিতা । 

আরোগ্য কাব্য কবি শ্রীহ্ুরেন্দ্রনাথ করকে উত্সর্গ করেছেন । সারা জীবন- 

ধরে কবি ন!ন। মান্সষের সান্নিধ্য পেয়েছেন । আজ পরিশ্রাস্ত প্রদোষে কবির 

শেষ প্রহরকে পার! মধুময় করে তুলেছেন তাদের প্রতি তিনি প্রীতি এবং 

রুতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেছেন। তার যেন কবির জীবন-তরণী ছাড়ার আগে 
তীরের বিদায় স্পর্শ দিতে এসেছেন । 

১. ৮, ১৯ ৩০ এবং ৩১ সংখ্যক কর্ধিত1 এই শ্রেণীর অন্তর্গত । আরো গ্য-এ 

বার বারই কবি তার ম্বত্যুর কথা ঘোষণা করেছেন । এই পৃথিবী থেকে 
বিদায় নেবার জন্য প্রশান্ত প্রস্ততি লক্ষ্য করা যায় । 

৮ সংখ্যক ৰবিতায় কবি সংসারের শেষ প্রান্তে উপনীত হয়ে অনন্তের দিকে 

তার দৃষ্টিকে প্রসারিত করে দিয়েছেন । দিনান্তের পাস্থশলা-দ্বার থেকে তিনি 

শেষতীর্থ-মন্দিরের চুড়াকে দেখতে পাচ্ছেন, যেখানে অপেক্ষা করে আছে 

জীবনের পূর্ণতা । কবি অন্থভব করছেন-_ 

সেথা সিংহদ্বারে বাজে দিন-অবসানের বাগিণী 

যার মুছণনায় মেশা এ জন্মের ষাঁকিছু সুন্দর, 

স্পর্শ যা করেছে প্রাণ দীর্ঘ যাত্রাপথে 

পূর্ণতার ইঙ্গিত জানায়ে | 
বাজে মনে-__নহে দূর» নহে বহু দূর । 

৩০ সংখ্যক কবিতাটি অপূর্ব ব্যঞ্রনাগর্ভ । কবি প্রকৃতির একটি নিয়মের 

সঙ্গে জীব্ন-ম্বত্যুকে অপ্ুর্বভাবে উপমিত করেছেন । দিন যেমন আপনার 
বাহা পরিচয়কে বিসর্জন দেয় পশ্চিমের সিংহদ্বার খুলে অন্ধকার আলোকের 

সাগরসঙ্গমে আপনার সত্য-পরিচয়কে উপলব্ধি করার জন্য; দূর প্রভাতের 

পানে আপনার নিঃশব্দ প্রণাম জানায় তেমনি জীবনও আপনার অস্তরতম 

স্বকূপকে উপলব্ধি করার জন্য ম্বত্যুর মধ্যে আপনাকে সমর্পণ করে । এই 
কবিতায় কবির ম্বতুযু সম্পর্কে আধ্যাত্মিক উপলব্ধির প্রকাশ হয়েছে । 

২. ২১ ৫, ৬১ ১১ এবং ২২ সংখ্যক কবিতা এই শ্রেণীতে পড়ে । প্রকৃতির 

সৌন্দখ, মানব্হদয়ের প্রেম কবিকে বিশ্বছন্দের অপূর্ব রহস্তের সঙ্গে যুক্ত 
করেছে । ২ সংখ্যক কবিতাটিতে কবির প্ররুতি-প্রীতির নিদর্শন পাওয়। যায় । 

এই প্রকৃতির মধ্যে তিনি আনন্দমস্স পরম স্বন্দরের অন্কভব করেছেন । কৰি 
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অ।লোকিত প্রাতে অসীম অব্রপের স্পর্শ পেয়েছেন । প্রতি প্রভাতে ধরণী 

আলোক স্নানে শুচি হচ্ছে এবং ্ূপময়, বলময় মুত্তি রচন! করছে । প্রতিদিন 
চিরপুকব্রাতনের বেদী তলে চির নৃতনের অভিষেক হয় । ধরণীর শ্টামল সৌন্দর্য, 
উজ্জল প্রভাত, পাখীর কগে গান, সমস্তই জীবনকে সার্থক করে তোলে । 

প্রকৃতির এই সেন্দ্ের সঙ্গে মানবের প্রীতি মিশে কবির কাছে অমুতেত 

আস্বাদ বহন করে আনে-__ 

সবকিছু সাথে মিশে যাহুষের প্রীতির পরশ 
অম্বতৈর অর্থ তয় তারে, 

মধুময় কনে দেয় ধরনীর ধুলি, 

সর্বত্র বিয়ে দেয় চিরমানবের সিংহাসন । 

১১ সংখ্যক কবিতায় অবসন্গ বুদ্ধ কবি প্রকৃতির নণ্যে প্রাণের আনন্দ খুঁজে 
পেয়েছেন । জীবনের মরুমঘ গোঁধূলিতে কবি সঙ্গীভন । 

আনন্দ থেকে কবিকে বঞ্িত কনে নি। 

কিন্তু প্ররুতি তা 

প্রবীণ কবি পলাশের আনন্দমুত্তির 

মধ্যে আপন ঘৌবনের আনন্দকে খুঁজে পেয়েছেন আর অন্ভবৰ করেছেন 
নবীনের আমক্ত্রণ__ 

তবুও €তা কৃপণতা নাই তব দানে, 

যৌবনের পুর্ণ মূল্য দিলে মোর দীপ্সিহীন প্রানে, 

অদুষ্টের অবজ্ঞারে কর “ন স্বীকার__ 

ঘুচাইলে অবস।দ তার 3 

জানাইলে চিত্তে মের লি অন্ধক্ষণ 

সুন্দরের অভ্যর্থনা নবীনের আসে নিমন্ত্রণ । 

৩. আরোগ্য-এর কিছু কবিতাম্ সতোর স্বরূপ উপলন্ধষি এবং সত্তার 

চিরস্তনত্তের ধারণ। প্রকাশিত হয়েছে । 

৩২ সংখ্যক কবিতায় “পরম আমি'-র সঙ্গে যুক্ত হবার বাসন ব্যক্ত হয়েছে ॥ 

আলোকের স্পর্শে তিনি অন্রভব করছেন সট্ির চিরন্তন আনন্দের সঙ্গে তান 

আত্মার ভেদ নেই। তিনি ঠেতন্যের আদি-উৎসের দ্বিকে কিরে তাকিয়েছেন 

এবং আদি-প্রাণের পুণ্যশ্োতের সঙ্গে যুক্ত হয়ে অম্বত লাভের অধিকারী 

হয়েছেন । 

৩৩ সংখ্যক কবিতায়ও কবি কুহেলিক তদদ করে চৈতন্যের শুভ্র জ্যোতি 

এবং সত্যের অম্বত-ব্ূপকে উপলব্ধি করতে চেয়েছেন। কি আপন অস্তরে 
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চিরস্তন মাঁনবকে অন্ভব করবার বাসনা প্রকাঁশ করছেন । সংসারের ক্ষদ্দতা 

এবং তুচ্ছতার উধ্বেঁ জীবনের যে সত্য তা অনুভব করতে চাইছেন কবি__ 
এ জন্মের সত্য অর্থ স্পষ্ট চোখে জেনে যাই ষেন 

সীমা তার ০পেরোবার আগে। 

১5৪১ ১৩, ১৫, ১৯১ ২০, ২১ এবং ২৩ সংখ্যক কবিতা এই শ্রেণীর । 

মৃত্যু-বাত্রির লাঞ্ছনা কাটিয়ে কবি প্রসন্ন প্রভাতে জগৎ এবং জীবনকে আবার 

নূতন করে দেখলেন। সব কিছুই পরম স্বন্দর বলে মনে হল। সত্য এবং 

আনন্দের ঘষেন অন্$পম প্রকাশ এই জীবন এবং জগৎ । ১ সংখ্যক কবিতায় কবির 

মুদ্ধতার অপূর্ব নিদর্শন । ট্রিক খষিদের মত পাথিব সব কিছুই তার মধুমর 
লাগছে । মাচ্ছষের্ অকুছ ভালবাসায় তিনি অম্তের আন্বাদ পেয়েছেন । 

বিদায় নেবার সময তাই পৃথিবীর ধুলার তার প্রণাম রেখে যাচ্ছেন, 
সত্যের আনন্দরূপ এ ধূুলিতে নিয়েছে মুক্তি, 

এই জেনে এ ধুলায় বাখিনু প্রণত্তি। 

৪. 

১৩ সংখ্যক কবিতায় কবি তরুণ বয়সের ভালবাসার কথ। বলেছেন। 

তারুণ্যের ভালবাস।কে কবি উচ্ছল ঝর্ণার সঙ্গে ভুলনা করেছেন । আজ বুদ্ধ 
বয়সে তেই ভালবাস।কে নিখিলের বৃহৎ শাস্তির সঙ্গে অভিন্ন বলে মনে 

করছেন ।-_ 

আজ দেই ভালোবাস। সিদ্ধ সান্বণার স্তন্ধতায় 

রয়েছে নিঃশব্দ হয়ে প্রচ্ছন্ন গভীরে । 

চাবি দিকে নিখিলের বৃহৎ শাস্তিতে 

মিলেছে সে সহজ মিলনে, 

তপস্ষিনী রজনীর তারার আলোয় তার আলেো।, 

পৃজারত অরণ্যের পুষ্প-অর্থে তাহার মাধুরী । 
১৯, ২০১ ২১ এবং ২৩ সংখ্যক ক্বিতাগুলে কবি তার রবোগশয্যার সেবক- 

সেবিকাদের উদ্দেশে রচনা করেন । তার প্রতি মানুষের প্রীতি ও ভালবাসা- 

কেই জীবনের শ্রেষ্ঠ দান বলে তিনি মনে করেছেন । 

৫. ১৮১ ২৪১ ২৫ এবং ২৬ সংখ্যক কবিতা এই শ্রেণীর । কবি শেষ 

জীবনে আত্মসমীক্ষার সঙ্গে সঙজে তার স্থষ্টিরও সমীক্ষা! করেছেন । ১৮ সংখ্যক 

কবিতায় কবি বার্ধক্যের রিক্ততার সঙ্গে ফসল-শৃন্য রিক্ত মাঠের তুলন। 

করেছেন । ফসল কাটা হয়ে যাবার পরও মাঠে তুচ্ছ শাক জন্সাক্স, ৫চভ্রের নদী 
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শুফ তবু তার তীরে বুনো ফুল কোটে, তেমনি কবির জীবনের স্বষ্টির প্রাচুর্যের' 
লগ্ন অন্তমিত হলেও স্থষ্টিক্ষমতা একেবারে নি:শেষিত হয় নি। অতীত স্হির 
গৌরবে কবি নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করেছেন ।-__- 

জানব আমার শেষের মাসে ভাগ্য দেকস নি ফাকি, 

শ্যামল ধরার সঙ্গে আমার বাধন রইল বাকি । 

২৪, ২৫ এবং ২৬ সংখ্যক কবিতায়ও নিজের কাব্যস্ষ্টি এবং সাধারণভাবে 

সাহিত্য-স্ট্টির কথা! বলেছেন । ৃ 

এ ছাড়াও আরোগ্য-এ আরও অনেক কবিতা আছে । সবগুলির মধ্যে বুদ্ধ, 

কবির জগৎ এবং জীবনের প্রতি গভীব্ ভালবাস। ব্যক্ত হয়েছে এবং এক কথায় 

সমগ্র বিশ্ব এবং মানবজীবন এই কাব্যের বিষয় হয়েছে । 

জন্মদনে 

এই গ্রস্থটি ১৩৪৮ সালের ১লা টবশাখ প্রকাশিত হয় । কোগশয্যায় এবং 

আরোগ্য কাব্যের ভাবধারার পরিণত প্রকাশ দেখতে পাই এই কাব্যে । এই 

কাবোর নাম যদিও জন্মদিনে তবু এখানে জীবন-শেষের ইঙ্গিতই বড হয়ে 

উঠেছে । জগত, জীবন এবং বিশ্বস্ির রহস্য সম্পর্কে এখানে কবির দার্শনিক 

প্রজ্ঞার অপুর্ব পর্রিচয় । 
শেষ পর্যায়ের কাব্যে জন্মদিন-সংক্রাস্ত চিন্তা বার বারই কবিকে আলোডিত 

করেছে । প্রতি বছর জন্মদিন তার কাছে নৃতন তাপধ বহন করে এনেছে । 

এই কাঁব্যে জগৎ, বিশ্বন্স্তি এবং সম্ভার অন্তরতম ব্রহশ্য উন্মোচনের প্রয়াসই 
মুখ্য হলেও মানবজীবন এবং নিখিল বিশ্বের মানবাত্মার সঙ্গে আত্মীকতালাভের 
বাসনাও ব্যক্ত হয়েছে । তবু সমগ্র কাব্যকে ঘিরে রয়েছে একটি “মহাদুরত্ব' ব। 
মৃত্যুর উপলদ্ধি । 

১ সংখ্যক কবিতায় কবি তার মর্ভতযজীবনের জন্মদিনের উৎসবে জীবনের 

অস্তরতম সত্বার দূরত্বকে অন্থভব করেছেন । জন্মদিন হয় মর্তযজীবনকে ঘিরে, 

কিম্ত কবি-আ্মা তো! এই খণ্ড জীবনে আবদ্ধ নক । জন্মদিনের উৎসবে কবি এই 

দরত্বকে অন্তরে অনুভব করছেন-__ 
আজি এই জন্মদিনে 

দুরের পথিক সেই তাহারি শুনিন্ু পদক্ষেপ 
নির্জন সমুদ্রতীর হতে । 
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২ সংখ্যক কবিতাটিতে কবির আত্মরহন্তান্ষসন্ধান, কবি তার জীবনে বহু 
জন্মদিন প্রত্যক্ষ করেছেন, নিজেন্স বহু বিচিজ্র ্ধূপ দেখেছেন । অতলাস্ত 

প্রাণসমুদ্দরের “তরঙ্গের বিপুল প্রলাপে' তার আবিভ।ব হয়েছে কিন্তু স্যষ্টির 
রহস্যের বনিক তাব্র সামনে উন্মোচিত হয় নি । কবি আত্ম-স্বরপের উপলন্ধির 

জন্যা ব্যাকুল হয়েছেন | 

প্রাণের রহস্য-ঢাকা। 

তরঙ্গের যবনিক।-' পরবে 

চেয়ে চেয়ে ভাবিলাম, 

এখনে হয় নি খোল আমার জীবন-আবরণ__ 
সম্পূ যে আমি 

রয়েছে গোপনে অগোচর । 

৫ সংখ্যক কবিতায় কবি স্ষ্টির ক্রমবিবর্তনের ধারায় আপন আত্মার ক্রম- 

বিবর্তনের টজ্ঞানিক চিন্তার পরিচয় দিয়েছেন। ক্ষ্টির আদি যুগে যখন 

“নিঃশব্দ জ্যোতিতর বন্যাধারা” অসীম শূন্য প্লাবিত করেছিল, তখন অন্তহীন সেই 
আকাশে স্ফুলিঙ্গের মতো! বহু শতাব্দী ধরে কবি অবস্থান করেছেন, তারপর 
ক্রমে জড়জীবন, পশুজীবন অতিক্রম করে মানবজীবন লাভ করলেন । 

পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়ে তিনি নানা অবস্থা এবং রূপের বিবর্তনের মধ্য দিয়ে 

বর্তমান অবস্থায় উপনীত হয়েছেন । মানুষের জ্রীবনে আশা আকাভক্। 
ভবিষ্যতের ত্বপ্ন সবেরই অভিব্যক্তি তিনি জীবনে উপলব্ধি করেছেন । কোন্ 

রহস্য স্ক্র অবলম্বন করে তিনি এই প্রথিবীতে এসেছেন আবার চলে যাবেন 
নেপথ্যে । 

১০ সংখ্যক কবিতাটির রবীন্দ্রসাহিত্যে একটি বিশেষ মূল্য আছে। কবিতাটি 
ববীন্দ্রনাথের কাব্যস্ষ্টির অপূর্ণ তার স্পষ্ট স্বীকৃতি । প্রকৃতি, জগৎ ও মানব- 
জীবন নিয়েই সম্পূর্ণ স্ষ্টি। সমগ্র বিশ্বপ্রকৃতি সন্বন্ধে জ্ঞানের অপূর্ণ তাকে তিনি 
পরিক্রাজকের বর্ণনায় পূর্ণ করে নেন, কিন্ত মনুত্যজীবন সম্বন্ধে যে অজ্ঞতা তা 

দূর করার জন্য সর্বসাধারণের অস্তরে প্রবেশ করতে হবে । মান্ধষের অস্তরের 

মহিমাঁকে জানতে হলে তার সঙ্গে অন্তরের যোগ প্রয়োজন, কিন্ত কবি অভিজাত 

সমাজভূক্ত হওয়ণম্স সাধারণ মানুষের সঙ্গে মিলিত হওয়া সম্ভব হয়নি । তিনি 

সমাজে খ্যাতি প্রতিপত্তির উচ্চাসনে নিরাসিত । তাই ভবিষ্ততের কবির জন্য 

অপেক্ষা করছেন, খিনি এই অবহেলিত মান্ধষের একজন হবেন এবৎ তাদের 
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যথার্থ পরিচয় কাব্যে ফুটিয়ে তুলবেন । কিন্তু তিনি সাবধান বাণী উচ্চারণ 

করেছেন ঘে এই জনসাধারণের, জীবন নিয়ে রচিত সাহিত্য যেন ভজী-পর্বন্য 

-লা হয় | 

সেটা সত্য হোক, 
শুধু ভঙ্গী দিয়ে যেন না ভোলায় চোখ । 

সত্য মূল্য না দিয়েই সাহিত্যের খ্যাতি করা চুরি 
ভালে। নয়, ভালো নয় নকল সে সৌখিন মজ ছুরি । 

এই কবিতাটি রবীন্দ্রনাথের মানব-চেতনার এক অসামান্য স্বাক্ষর | প্রক্কত 

গণসাহিত্য সম্বন্ধেও তার মতামত এখানে জান। যায । | 

১২ সংখ্যক কবিতাটিও একটি বিশিষ্ট কটিত। । এখানে কবির দার্শনিক 

চিন্তার প্রকাশ । দীর্ঘন্গালের বাণীর সাধনার কথ। মনে করে কবি ভাবছেন 

তার সাধন। বুঝ্ধিবা ব্যর্থ হয়েছে । তবু তিনি জানেন তার রচনায় অজানার 

পরিচয় নিহিত আছে এবং বাক্যের মধ্য দিয়েই তার কাব্যে বাক্যাতীতের 
প্রকাশ হয়েছে । আব্দ অজানার দূত ম্বত্যুসিন্ধুর পার থেকে তাকে নিয়ে 
ঘেতে এসেছে, তাই কবি অনুভব করছেন তার্প যাব।র সময় সমাগত । 

জীবন যে তমিস্রার পারে গিয়ে মেশে, ০সথানে সব মুখর তা স্তব্ধ হয়ে বায়। 

সকল সংশম্প-তর্ক, লোকখ্যাতি, সবই কবির তুচ্ছ বলে মনে হচ্ছে । তিনি 

অন্থভব করছেন তার সত্তা আলোহীন অন্ধকারহীন, পরিপৃর্ণ চৈতন্তের সাগর 

ংগমে যাত্রার জন্য প্রস্তত হয়েছে । হেখানে সব বাহ টষম্য, পাখিব 

চেতন! বিলুপ্ত হয়ে যায়, সেখানেই কবি দিব্য অচ্থভূতি লাভ করবেন। কিন্ত 

রূপকে তিনি সম্পূর্ণ অন্বীকার করতে পারেন নি, রূপের পল্মেই অব্পমধু পান 

করেছেন । নিরাসক্তভাবে ৰূপ থেকে ব্ধপাতীতের সন্ধান করবেন । 

কবি অন্থভব করছেন পাথিব জগতের সঙ্গে তার যোগাযোগ শ্লথবৃস্ত ফলের 

মতে! ছিন্ন হয়ে আসছে । তিনি যেন অসীমের মধ্যে আপনাকে বিস্তৃত করে 

দিচ্ছেন । কবধি-জীবনের পশ্চাতের ছবি ক্ষীণ হয়ে আসছে । তিনি স্ৃত্যু- 

সমুদ্রের অন্ধকার তীরে দীড়িয়ে অনুভব করছেন, অসীম পথের পথিক তানি 

জীবনের কাজে মর্ত্যে এসেছিলেন, ধারা জীবনের প্ররুত ব্বব্ধপ উদ্ঘাটন করতে 

সচেষ্ট হয়েছেন, সেই সব দার্শনকদের উপলন্ধিই তার অসীম পথের পাথেয়, 

তাদের উদ্দেশ্টে কবি প্রণাম জানাচ্ছেন-__ 
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মন বলে, আমি চলিলাম, 

রেখে যাই আমার প্রণাম 

তাদের উদ্দেস্টে ধারা জীবনের আলো! 

ফেলেছেন পথে যাহ] বারে বারে সংশয় ঘুচালে।। 

২১ সংখ্যক কবিতায় দ্বিতীয় বিশ্ব মহাযুদ্ধের একটি ভয়াবহ চিন্ত্র অস্কিত 

হয়েছে । এখানে কবির সমসাময়িক ঘটনার প্রতিত সচেতনতা লক্ষ্য করা যায়। 

আধুনিক সভ্যতার আগ্রাসী মনোভাব এবং রাজনীতির দ্বণ্য প্রভাবকে কবি 

ধিক্কার দিয়েছেন । যুদ্ধের হত্যালীল। এবং ধ্বংস কবিকে ব্যখিত করেছে, কিন্তু 
তিনি আশাবাদী ॥। এই ধ্বংস যজ্ঞের মধ্যে তিনি নৃতন এষ্টির সম্ভ/বনা দেখতে 
পান। মানবের সৎ বুদ্ধির জাগরণ আবার হবে 

এ কুৎসিত লীল। যবে হবে অবসান, 

বীভৎস তাগুবে 

এ পাপ যুগের অস্ত হবে 

মানব তপন্বীবেশে 

চিতাভস্মশধ্যাতলে এসে 

নব ষ্টি-াানের আসনে 

স্থান লনে শিরাসক্তমনে__ 

আজি সেই স্ষ্টির আহ্বান 

ঘোষিছে কামান । 

২৬, ২৭, ২৮ এবং ২৯ সংখ্যক কবিতাগুলিতে কবির জীবন ও মৃতুযুর রহস্য 
বূপায়িত হয়েছে । কবিতাগুলিতে কবির বিষগ্নতার ছাপ আছে। তিনি 

কামনা করেছেন তীর মৃত্যু-মুহূর্ত যেন সুন্দর হয়। আবার মৃত্যুর মধ্যে 

ন্বজীবনের ইঙ্গিত দেখেছেন ২৭ সংখ্যক কবিতায়। জীবন যেন ম্বত্যুন্সানে 

শুচি হয়ে নবজীবনের নির্মল প্রভাতে জাগ্রত হয়-__ 

নব জন্মদিন তারে বলি 

আধারের মন্ত্র পড়ি সন্ধ্যা যারে জাগায় আলোকে । 
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ছড়া 

এই গ্রস্থটি ১৩৪৮ সালের ভাত্র মাসে প্রকাশিত হয়। অর মুদ্রণ শুরু হওয়া 

কবি দেখেছিলেন, কিন্ত তার জীবন্দশাম্স এটি প্রকাশিত হয় নি। শেষ জীবনের 

অসুস্থতার সময় কবি এর কবিতাগুলি মুখে মুখে রচনা করেন । 

এই গ্রন্থের কবিতাগুলি অবাস্তব এবং অদ্ভুত উক্তির সমাবেশে গঠিত । 
ছড়াগুলিতে হাক্ষ! খুশীর পরিবেশ লক্ষ্য করা যায় । এর মধ্যে ভাবের গুক্ষত্ব 

নেই, শুধু কথা ও শব্দের নানা লঘু ব্যবহার । এগুলি হেন শুধু ন্ 

বিতরণের জন্যই রচিত হয়েছে । কবি নিজেও এই গ্রন্থের ৭ সংখ্যক ছু 

প্রসঙ্গে এক জায়গায় বলেছিলেন--“অবচেতন মনের কাব্য রচনা অভ্যাস 

করছি । সচেতন বুদ্ধির পক্ষে বচনের অসংলগ্রতা ছুঃসাধ্য । ভাবী যুগের 

সাহিত্যের প্রতি লক্ষ্য করে হাত পাকাতে প্রবৃত্ত হলেম । তারি এই নমুনা । 

কেউ কিছুই বুঝতে যদি না পারেন, তাহলেই আশাজনক হবে ।”১ 

ছড়াগুলির আর একটি টৈশিশষ্ট্য হল এখানে মিলের অপ্রত্যাশিত চমক । 

মিল যদি খুব প্রত্যাশিত হয় তবে পাঠকের মনে গতির সঞ্চার সম্ভব হদ্দ না। 
কবি এই শব্দ-যোজনায় অনায়াস ভঙ্গীর পরিচয় দিয়েছেন । 

শেষ পর্যায়ের কাব্যের মূল করের সঙ্গে এই ছড়া । ছড়ার ছবি ইত্যাদি 
গ্রন্থের সংযোগ খুব গভীর নয়, বরং খানিকটা ভিন্ন সর বলে মনে হতে পাত । 

কিস্তু এই ছড়াগুলিতে উদ্ভট বস খাকলেও এগুলি শুধুই ছোটদের জন্ত নয়, 

বড়দেরও মনের খোরাক এখানে আছে । পুর্ব পুৰ পায় অপেক্ষা রবীন্দ্রনাথ 
শেষ পধাক্ে অনেক বেশি বাস্তব । তাই স্থানে স্থানে জগতের অসঙ্গতি এবং 

মনুস্ত-চরিব্রের অসঙ্গতি এই ছড়াগুলির মধ্যে দিয়ে প্রকাঁশ কনরেছেন। এখানে 

হে তির্ধক ব্যঙ্গরলস ত। শেষ পর্যায়ের রবীক্দ্রনাথের মানসিকতার অন্ব্প | 

লোক সাহিত্যে ছড়া বলতে যা বোঝায় এগুলি কিস্তু সেই জাতের ছড়। 

নয় । এগুলিকে লৌকিক ছড়া না বলে সাহিত্যিক ছড়াই বল। উচিত । একটি 
উদাহরণ নেওয়া! যাক । ১ সংখ্যক ছড়াটিতে দেশবাসীর প্রতি প্রচ্ছন্ধগ বিদ্রপ 
জক্ষণীম__ 

পুণ্য ভারতবর্ষে ওঠে বীরপুরুষের বড়াই, 
সমুজ্দ,রের এ পারেতে একেই বলে লড়াই । 
পিন্ধুপারে ম্বত্যুনাটে চলেছে নাচানাচি, 
বাংলাদেশের তেতুল বনে চৌকিদারের হাচি । 

১. শনিবারের চিঠি € অগ্রহায়ণ, ১৩৪৬ ), পৃ ২৯৫ 



কাব্য-পব্রিচিতি ৪৪৭ 

সত্য হোক বা মিথ্যে হোক তা, আদম দিঘির পাড়ে 

বাদব চড়ে বসে আছে বাম্ছাগলের ঘাড়ে; 

শেষলেখা। 

এই গ্রস্থটি রবীন্দ্রনাথের স্বত্যুর অব্যবহিত পরে ১৩৪৮ সালের ভাত্র মালে 

প্রকাশিত হয় । কবি পুত্র বথান্দ্রনাথ বিজ্ঞপ্তিতে বলেছেন-__-"এই গ্রন্থের 

নামকরণ পিতৃদেব করিয়া যাইতে পারেন নাই । 
“শেষজেখার কয়েকটি কবিতা তাহার ম্বহস্ত লিখিত; অনেকগুলি 

শহ্যাশায়ী অবস্থায় মুখে মুখে রচিত, নিকটে ধাহার1 থাকিতেন তাহার। সেইগুলি 
লিখিয়া লইতেন। পরে তিনি সেগুলি সংশোধন করিয়া মুদ্রণের অন্ষমতি 
দিতেন ।১৯ 

এই কাব্যে কবি তার জীবন-ম্ৃত্যু সম্পর্কে চব্মতম উপলব্ধির কথ 

বলেছেন । জাঁবন এবং স্ৃত্যু তার কাছে সমান তাত্পর্ময়, সমান সত্য । 

মৃত্যুর স্বদপ আজ তার কাছে উদ্ঘাটিত হক্সে গেছে, তাই তিনি নিঃশস্ক, 
দ্বিধাহীন । মৃত্যুর অভিজ্ঞতায় তিনি জীবনকে পুর্ণকপে উপলদ্ধি করেছেন । 
মানবের অন্তরাত্মা ঘে চিরন্তন প্রাণের প্রকাশ, সেই প্রাণ স্বত্যুর অতীত । 
প্রান্তিক থেকে জীবন-স্বতুযু সম্পর্কে ঘে দার্শনিক চিন্তা তোগশয্যায়, আরোগ্য, 

জন্মদিনে-ব মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হযে এসেছে, এখানে তার চরম প্রকাশ । 

এই কাব্যের কবিতাগুলি সংক্ষিপ্ত নিরাভরণ এবং সরল । এখানে আমর! 

দেখি কবির ধ্যান-দৃষ্টি যেন প্রসারিত হয়ে গেছে । খষি কবির প্রজ্ঞালন্ধ 
অনুভূতির প্রকাশ এই কবিতাগুলি__“মুক্ত স্বচ্ছ দিব্য জ্যোতিশ্য় আজ তাহার 

অন্তরের কবি পুরুষের রূপ 3 বির্লভাষ, বিরলালংকার, ত্বচ্ছ, খঙজ্জু বাণীমুত্তিতে 

সেই জ্যাতিদীপ্ত পুরুষের প্রকাশ । এই পুরুষের অলংকানবে কোন্ প্রয়োজন ? 
কাজেই মিল নাই, উপমা নাই, বর্ণন। নাই, ঝংকার নাই, সঙ্জ! বিন্তান কিছুই 

নাই। শুধু ছু'একটি কথা, ঘে কখা ক'টি না বলিলে নয়__স্পষ্ট, সরল, সংহত, 

কঠিন কয়েকটি কথা, ষেন মন্ত্র, ঘেন চরমতম অভিজ্ঞতার পরমততম বাণী ।”২ 

এই কাব্যে জীবনের শেষ প্রান্তে উপনীত.হযে অস্ভিম যাত্রার জন্ত প্রশাস্ত 

মানসিক প্রস্ততি লক্ষ্য করা যায় ১ সংখ্যক কবিতায়__- 

১. রবৰীক্্-বচনাবলী ২৬ থণ্ড (বি. ভা. ১৩৬৫ ), পৃ" ৬৪৭ 

২, ড. নীহ।ররঞ্জন রায়, রবীন্দ্রনাহিত্যের ভূমিক। ( ১৩৬৯ )* গৃত২৪৭ 



৪৪৮ রষীন্দ্রকাব্যের শেষ পরায় 

সমুখে শান্তি পারাবার 
ভাসাও তরণী হে কর্ণধার । 

মৃত্যুকে অতিক্রম করে আত্মন্বরূপের পরিচয় তিনি পেয়েছেন, তাই উদাসীন 

দৃষ্টিতে তার এতদিনের কাব্য সাধনার দিকে তাকিয়ে মনে করছেন এগুলি 

মূল্যহীন»_-৯ সংখ্যক কবিতাক়-__ 

বাণীর মূরতিত গড়ি 
এক মনে 

নিন প্রাণে 

পিও পিও নটি তার 

ঘার ছড়াভড়ি 

অলমান্ত মৃক 

শুন্যে চেশে পাকে 

নিক্তস্ক । 

কোন্ ব্বগ্ধ বাধিবারে 

বহিযা৷ ধালর এ 

দেখা! দিল 

মানবের দ্বারে 

কখন সে অন্য মনে গেছে ভুলি__ 

আদিম আত্মীর তব ধুলি, 

অসীম ব্রাগ্যে তার দিকৃবিহীন পথে 
তুলি নিল বাণীহীন বথে। 

এই ভালো।, 

পদাঘাতে পদাঘাতে জীর্ণ অপমানে 

শাভ্তি পায় শেষে 

আবার ধূলিতে ঘবে তেশে । 



কাব্য-পরিচিতি ৪৪৯ 

দুঃখের তপশ্যায় কবির যে অনুভূতি হয়েছে তার একদিক ৭ সংখ্যক 

কবিতায়__ 

| জীবন পবিত্র জানি, 
অভাব্য স্বরূপ তাত 

অজ্জঞেয় বহস্য-উতৎস হতে 

পেয়েছে শ্রকাশ 

কোন্ অলক্ষিত পথ দিয়ে, 

সন্ধান মেলে না তার । 

কালে সবই ধ্বংস হয়ে যায়, তবুও যেন কিছু রয়ে যায়। জীবন-মৃত্যুর 

মাঝে লয় পায় না। তার বিশ্বাসের এই দিকটি প্রকাশ করেছেন ২ সংখ্যক 

কবিতায় __ 

বাহুর মতন স্ৃতুযু 

শুধু ফেলে ছায়। 

পারে না করিতে গ্রাস জীবনের ম্ব্গায় অস্বত 

জড়ের কবলে 
একথা নিশ্চিত মনে জানি । 

স্বষ্টির বিচিজ্র পথে মিথ্যা বিশ্বাসের ফাদ এবং মৃত্যু ছলনা যে অনায়াসে সহ্য 
করতে পানে, সেই আপন অন্তরে সত্যকে উপলন্ষি করতে পারে, সেই পায় 

অক্ষয় শাস্তির অধিকার । বিশ্বাসের নিবিড়তায় কবি আত্মশ্বক্ূপ দর্শন করলেন 

১১ সংখ্যক কবিতায় -_ 

বূপনারানের কুলে 
জেগে উঠিলাম, 

জানিলাম এ জগৎ 

স্বপ্পলয়। 

বক্তেব অক্ষরে দেখিলাম 

আপনার বপ, 

চিনিলাম কআপনানে 

আঘাতে আঘাতে 

বেদনায় বেদনাম্ন ; 

ববীন্্রকাব্য __-২৯ 



উর রবীন্দ্রকাব্যের শেষ পরায় 

সত্য যে কঠিন, 
কঠিনেরে ভালোবাসিলাম, 
লে কথনো করে না বঞ্চনা । 

আম্ৃত্যুর ছুহখের তপস্যা এ জীবন, 
সত্যের দারুণ মূল্য লাভ করিবারে, 
মৃত্যুতে সকল দেন! শোধ করে দিতে । 

আত্মার জ্যোতির্ময় রূপের উপলদ্ধি তার হয়েছে, দৃষ্টি সী শৃন্ে 
প্রনান্িত, তবু তিনি মর্ত্যজীবন ও মানবের প্রীতির কথা ভুলতে পারেম নি। 
তাই তার ইচ্ছ!? ১* সংখ্যক কবিতায় ব্যক্ত হয়েছে-__ 

আমি চাহি বন্ধুজন যাবা 

তাহাদের হাতের পরশে 

মর্ভোর অন্তিম প্রীতিরসে 

নিয়ে বাব জীবনের পরম প্রসাদ, 

নিয়ে যাব মাজষের শেষ আশীর্বাদ । 



উপসংহার 

রবীজ্নাথের শেষ পায়ের কাব্যের এই আলোচনায় আমরা সাধারণভাবে এই 

সময়ের কবিতাগুলির বৈশিষ্ট্য ও অসাধারণত্বকে চিছ্িত করতে পারি । এই 

লময়ে কবি শারীরিক ও মানসিকভাবে কিছুটা ক্লাস্ত বিব্রত এবং বৃহত্তর 
কোন বোধ ও বিশ্বাসে প্রতিষ্িত হতে আগ্রহী । এই কবিতাগুলি তাই শুধু 
কৰিতাই নয়, এ হল অনাধারণ মানুষের নির্মোহ, সাহসিক মি উপলব্ধি এবং 

স্বীকারোক্তি ও । 

কোন নির্সিষ্ট রূপের মধ্যে সাহিত্যকে বিশেষ করে কাবাকে বিচার করা 
সম্ভব নয়। গণ্ডিক্ে অতিক্রম করে নৃতন কিছু সৃষ্টি করাই প্রতিভার ধর্ম। 
রবীন্দ্রনাথের শেষ পর্যায়ের কাব্য এর উজ্জ্বল নিদর্শন । এই কাব্যগুলির 
বৈচিত্র্য বিম্মক্নকর । কাব্য কোন বিশেষ রীতির আন্থগত্য শ্বীকার না করলেও 

এর মধ্যে একটি অন্তনিহিত যোগস্ত্র থাকে যা এই শেষ পর্যায়ের কবিতার 

বনু বিচিত্র কূপের মধ্যেও বর্তমান । এটাই এই কাব্যগুলির একটা উল্লেখযহোগা 

ব্যাপার । 

এই সময়ের কাব্যগুলি রবীন্দ্র-কবিমানলের এক একটি পর্যায়কে অতিক্রম 

করার ইতিহাস। প্ররুতি, সমাজ, মানব এবং ব্যক্তিজীবন প্রভৃতিকে কবি 

নৃতনভাবে গ্রহণ বর্জনের মধ্য দিয়ে কাব্যরূপ দিয়েছেন । এই পর্যায়ে রবীন্দ্রনাথ 
আর অবিমিশ্রভাবে রূপমুগ্ধ রোমান্টিক কবি নন। বিশুদ্ধ সৌন্বধানুভূতির 
সঙ্গে মিশেছে বাস্তবা ভূতি। কল্পনা, অন্থভব এবং বাস্তব মিলেমিশে একাকার 

হয়ে যাবার ইতিবৃত্ত এই শেষ পধায়ের কবিতা । 

মনের মধ্যে ঘোল। স্রোতের জোয়ার ফুলে ওঠে 

ভেসে চলে ফেনিয়ে ওঠ অসংলগ্রতা। ৷ 

--জন্মদিনে,২৪ সংখ্যক কৰিতা 

নিতান্ত ব্যক্তিগত লেখার মধ্যেও ব্যক্তি "আমি" বিশ্বমানবের সঙ্গে যুক্ত হয়ে 

গেছে । আবার এই বিশ্বমানব চেতন! মানববন্দনায় সংহত হয়েছে । 

এই পর্যায়ে রবীন্দ্রনাথ অক্লান্ত সন্ধানী । জীবজগতের অতি ক্ষু্র সদশ্ত 
কীট, মাকড়সা, কুকুর ইত্যাদিরাও তার কৌতুহলের বাইরে ছিল না। আবার 



৪৫২ রবীক্কাব্যের শেষ পর্যায় 

এরই পাশাপাশি চলেছে *আদিজ্যোতি"র ধ্যান। ববীক্-পরবতাঁ অভি 

আধুনিক বাংল! কাব্য মান্ছঘের দৈনন্দিন জীবনের খুব কাছে চলে এসেছে । 
কাব্যের স্পর্শ কাতরতা যেন কিছুটা কমে গেছে । রবীন্দ্রনাথ তার গছ্- 

কবিতার ক্ষেত্রে অনেক তুচ্ছ বস্তকে কাব্য দ্ধপ দিয়েছেন, কিন্ত বস্তটাই তার 

কাছে শেষ সত্য হয় নি, রসতীর্থপথে গিয়েই তার যাত্রা শেষ হয়েছে । তার 

কবিশ্বভাবের এই দিকটি সমালোচিত হয়েছে । তিনি অভিযোগ) স্বীকারও 

করেছেন । এই সমদ্দের কাব্যে তার কাব্যকলার অপূর্ণ তার মহান ব্বীক্কতি 
বিনম্র সাহন্িকতার সঙ্গে প্রকাশিত হয়েছে । 

এই কাব্যগুলি লেখার পিছনে কবির শুধুমাজ শিল্পীর প্রেরণা নয়, বহু 

অভিজ্ঞতাও যুক্ত হয়ে গেছে । এদের সবগুলি কাব্যে পক্ষে শোভন হয় নি 

হয়ত, কিন্ত বাস্তব অভিজ্ঞতার মহান উপলব্ধির স্বীকৃতি হিসাবে এগুলি 

মুল)বান । গগছ্য-কবিতাগুলিতে সাধারণ জীবনের প্রাত্যহিকতাম্ন নেমে আসতে 

চেয়েছেন, কিন্ত এট। সর্বতোভাবে তার পক্ষে সম্ভব ছিল না। নিজেও বুঝেছেন 

এট ।॥ গ্রগ্ভ-কবিতার উদ্ভাবন তার এই পধায়ের কাব্যের উল্লেখযোগ্য ঘটন। 

হলেও দীর্কাল তিনি এর চা করেন নি। যে “সুস্ত্স তাবে বাধা মন" নিয়ে 

চিনি জন্মেছিলেন তাই হয়তো তাক জনসমাজের অতি নিকট-লান্সিধ্য থেকে 

দুরে সরিয়ে নিয়ে ঘেত। তাই ব্বভাবত:ই তিনি ছিলেন নিতান্ত নিঃসঙ্গ । 

এই নিঃসঙ্গতা তার এই পধায়ের কবিতায় গভীর বেদনার মধ্য দিয়ে প্রকাশিত 

হয়েছে । তাই সাধারণ মাছুষের কথা ঘত না বলতে পেরেছেন মহামানবের 

আবির্ভাবের বিশ্বাসে তিনি স্বস্তি বোধ করেছেন বেশি । তিতনি যে সাধারণ 

জন্জীবনের দোসর ছিলেন না একথা অতি স্পষ্ট ভাষায় স্বীকার করেছেন ।__ 

আপনার উচ্চতট হতে 

নামিতে পারে না সে বাস্তবের ঘোল। গঙ্গান্নোতে । 

_-_শৰজাতক, 'এপার ওপার" 

রাজনীতি বা সমাজ-পরিবেশকে তিনি অস্বীকার করেন নি, কিন্তু সমগ্র 

মানবমহিমার কাছে এসব গৌণ হয়ে গেছে । জীবনের শেষভাগে স্বার্থপর, 

সমাজ ও রাষ্ট্রের নগ্র রূপ দর্শন করে কবি মহামানবের আবির্ভাবে দৃঢ়ভাবে 
বিশ্বাসী হয়ে ওঠেন। 



£ উপসংহার ৪৫৩ 

শেষ পর্যায়ের কাব্যে সবচেয়ে লক্ষণীয় হল অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে কাব্যের 

অস্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গের রূপান্তর । একেবারে শেষতম কাব্য-পর্রিমগুলটিতে কবি 
নবতর এক উপলদ্ধিতে স্থিত হুয়েছেন-__“বপনারানের কূলে জেগে উঠিলাম 1, 
এই সাংকেতিক কবিতাগুলিতেই কবির মহতম সার্থকতা । কবি চেতনার 

গভীরে প্রবেশ করেছেন, জীবন-ম্ৃত্যু সেখানে এক হয়ে গেছে । এই জাতীয় 
তীব্র সংবেদনশীল কবিতা বাংলা কানব্যে সংখ্যায় অধিক নয়। এবং এগুলি 
উত্তরকালে অধ্যাত্ উপলন্ধি ও কাব্যের সংমিশ্রণের অপূর্ব নিদর্শন হয়ে রইল । 
বাছ্িক এবং আত্মিক সংকট ঘে কিভাবে সর্ব প্রতিকূলতার উধের্ব এক স্থদূর 
রহম্যময় কাব্য-ক্ূপ লাভ করতে পারে রবীন্দ্রনাথের এই কবিতাগুলিই তার 

প্রমাণ । 
কাব্যের আলোচনায় কখনও শেষ কথা বলা যায় না। আর এই শেষ 

পর্যায়ের কাব্য ঘা উত্তরকালের কাছে প্রচণ্ড বিস্ময় তার পুর্ণ পরিচয় উদ্ঘাটন 
অক্রাস্ত সাধন ও মনন" সাপেক্ষ । প্রতিবার পাঁঠেই পাঠক আবিকফার করেন 
নৃতন ইঙ্গিত। তাই রবীন্দ্রনাথের শেষ পর্াক্সের কাব্যের ম্বরূপ এখনও 
অনাবিষ্কত। বুদ্ধদেব বস্থ বলেছেন__'যে ছুর্দম প্রাণশক্তির পরিচয় জীবনের 
শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি দিয়েছেন, তার পরিপৃণ ব্যঞনার জন্য আশি বছরও--- 

যথেষ্ট নয় । কিন্তু এই তিথি অপূর্ণ রইলো, পঞ্চদর্শা পৃলিমায় পৌছলো না ।”৯ 

১, কবিতা পব্রিকা, আশ্বিন ১৩৪৮, পু ১. 





সহায়ক গ্রন্থসমুহ 

অজিতকুমার চক্রবর্তা কাব্য-পরিক্রম| ৷ 
অরুণকুমার বস্থ-__রবীন্দ্-বিচিস্ত। | 

অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়__রবীন্দ্র-মনীষা, রবীন্্র-বিতান। 

আবূ সঈদ আইয়ুব__আধুনিকতা ও রবীন্দ্রনাথ । 
উপেক্দ্রনাথ ভট্টাচার্ধ__রবীন্দ্র-কাব্য পরিক্রমা | 
কণক বন্দ্যোপাধ্যায়-_বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস। 

ক্ষদিরাম দাস __চিত্রগীতময়ী রবান্দ্র বাণী, ববীন্দ্র-প্রতিভার পরিচয় । 
গুণময় মান্গা_রবীন্দ্র-কাব্যব্মপের বিবর্তন-বরেখা | 

চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়__রবিরশ্মি। 

জগদীশ ভষ্টাচার্ধ__কবি-মানসী । , 

তপনকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় রবীন্দ্রনাথের পুনশ্চ পর্ব। 

দ্বিজেন্দ্রলাল নাখ-__রবীন্দ্রযন ও রবীব্রসাহিত্য । 

ধীরানন্দ ঠাঁকুর-__ রবীন্দ্রনাথের গন্য কবিতা ॥ 

ধীরেন্্র দেবনাথ-_রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে মৃত্যু ৷ 
নীহাবরঞ্রন রায় _ববীন্দ্-সাহিত্যের ভূমিকা । 
প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় __রবীন্দ্রজীবনী ( ১ম-৪র্থ খণ্ড )। 
প্রতিমা ঠাকুর _নিরাণ। 

প্রমথনাথ বিশী __রবীন্দ্র-কাব্যপ্রবাহ । 
বিশ্বপতি চৌধুরী-_কাব্যে রবীন্দ্রনাথ । 
হরপ্রসাদ মিত্র-_বরবীন্দ্র-সাহিত্য পাঠ। 
হুংলনারায়ণ ভট্টাচার্য __রবীন্দ্র-সাহিত্যে আর্ধপ্রভাৰ । 
শচীন সেন-_ পবীন্দ্-সাহিত্যের পরিচয় | 
শশিভ্ষণ দাশগুপ্ত-_-উপনিষদের পটভূমিকাক় ববীন্দ্র-মানস। 
শিশিরকুমার ঘোষ - রবীন্দ্রনাথের উত্তর কাব্য । 
শুদ্ধসত্ব বন্ু__রবীন্দ্র-কাব্যে গোধুলি পধায়। 
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শ্রীকৃমানর বন্দ্যোপাধ্যায়-__রবীন্দ্র-স্ষ্টিসমীক্ষা, বাক্গল৷ সাহিত্যের কথা । 
শ্রীমদ্ভগব্দ্ গীতা । 
স্থবোধ সেনগুপগ্ত- রবীন্দ্রনাথ । 

সৃশীলকুমার গুপ্ত-_রবীন্দ্বকাব্যপ্রসঙ্গ £ গন্য কবিতা । 

ক্বামী গম্ভীরানন্দ__উপনিষদ রচনাবলী | র 
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